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

 

Memorando nº 240 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 25 de março de 2020.

Para: COMAP

Assunto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 2020/2021

 

 

Senhora Coordenadora,
 
 
 
O processo que trata da aquisição de água mineral 

2019/2020 (0003873-40.2019.6.02.8000), hoje em vigor, tem
por prazo de validade a data de 10/09/2020, conforme a
publicação no DOU, do extrato da ARP n° 07-2019 (0592421). 

 
Para aquisição de água mineral permite-se que haja a

interseção de exercícios sem risco de solução de continuidade no
fornecimento do bem. Assim sendo, justifica-se a antecipação de
confecção de novo termo de referência, tornando-se necessária a
projeção de compra com base no consumo médio do produto e
atentando-se à sua especialidade.

 
Com base nos dados de consumo deste Tribunal,

verificamos que há uma média de 450 (quatrocentos e
cinquenta) unidades  de garrafões de 20l, de demanda mensal, com
isso, a previsão de consumo para ainda este exercício seria de 1.800 
(Um mil e oitocentas) unidades. entretanto, considerando que no
período que precede as eleições o consumo aumenta
consideravelmente, podemos estimar que em setembro e outubro o
consumo eleve para 600 unidades/mês, o que nos faz estimar um
total de 2.100 (duas mil e cem unidades) de garrafões de 20l, a serem
consumidos ainda este ano.
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Segue, portanto, novo Termo de Referência

(0673069) para análise e deliberação. 
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 25/03/2020, às 20:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673068 e o código CRC 82052C01.

0002413-81.2020.6.02.8000 0673068v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. DO OBJETO
1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20
litros, com vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas na Capital.
 
2. DA JUSTIFICATIVA
2.2. Atender as demandas das unidades administrativas e cartorárias
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital, proporcionando
melhores condições de trabalho ao seu corpo funcional. A despesa
está prevista na PLOA 2020, ANEXO PAC 2020 - JCGA, SEI 0661932.

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA
3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico,
com ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,  para o
exercício 2020/2021, tipo menor preço por item..
A natureza da entrega será na forma de COMODATO,
devendo a contratada fornecer o produto com o  garrafão de
sua propriedade, sob os critérios próprios de envasamento e
rígida verificação quanto à sua validade, que deverá ser de,
no mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de
entrega dos garrafões, ou seja, deverão ser todos novos, com
no máximo 1 mês de fabricação. Nesta primeira entrega, a
contratada deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas)
unidades de garrafão de 20l, cheios, que ficarão à disposição
do Tribunal, enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços.
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO
4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades do Órgão;
4.1.1. A quantidade total da Ata é de 7.000 garrafões. O Quantitativo
mínimo de aquisição será de 4.800 unidades.
4.2. Estima-se um consumo médio semanal, na ordem de
100 garrafões, podendo sofrer ajustes tanto para menor como para
maior, observados os limites da legislação vigente;
4.3. O fornecimento será feito no endereço do Almoxarifado, sito na
Av. Menino Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro
endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, desde que
com antecedência mínima de 48 horas e dentro do território do
município de Maceió;
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4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação da Seção de Almoxarifado,
por telefone ou email;
4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no
mínimo, 60 dias, a contar da data da entrega. Se após o recebimento
houver alteração de gosto, cheiro e/ou consistência, a empresa
CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo garrafão de água
mineral, sem custo adicional para a CONTRATANTE;
4.6. Não serão aceitos garrafões soldados e/ou quebrados;
4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de
água mineral de 20 litros repassados para este Tribunal, por força
contratual, são envasados por indústrias que sigam as
recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de
2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato de assinatura do
contrato, análises microbiológicas e de contaminantes químicos,
atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA;
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições
deste Termo de Referência, com as especificações do Edital de
Licitação e com os termos da proposta de preços;
5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios;
5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da
contratação em, no máximo, 02 dias úteis;
5.4. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos
pelo TRE – AL;
5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;
5.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º,
da Lei nº 8.666/93;
5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de
habilitação para contratar com a Administração Pública, além de se
sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com
o regime de Direito Público;
5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-
mail), para que a Seção de Almoxarifado possa efetuar pedidos
sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA acompanhar
diariamente tal endereço para satisfazer as demandas do
CONTRATANTE;
5.9. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24
horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior;
5.10. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos

Termo de Referência SEALMOX 0673069         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 4



julgados necessários;
5.11. Cumprir as determinações do Gestor do contrato, a fim de que
os serviços sejam regularmente prestados;
5.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços
prestados;
5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente,
no mesmo dia, até 200 garrafões de água;
5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões.
5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais,
dos recibos assinados/carimbados pelos servidores do
Almoxarifado para efeito de comparação com os recibos
entregues no ato da entrega da água. Esse envio pode ser na
forma eletrônica (digitalizado).
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de
servidor que será designado como Gestor;
6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e
neste Termo de Referência;
6.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer
irregularidade manifestada na execução do contrato, para que sejam
adotadas as medidas corretivas pertinentes;
6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar
água nas instalações da Comodatária, não sendo cabível seu uso para
outros fins;
6.5. A Comodatária não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o
objeto do presente Comodato, no todo ou em parte, sob qualquer
pretexto;
6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do
contrato conforme item 7 deste Termo de referência.
 
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das
notas fiscais será exercida por servidores da Seção de
Almoxarifado, ficando o cargo de gestão ao substituto imediato
da Chefia e ao Chefe da unidade o cargo de fiscalização;
7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo
hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 dias úteis, após o
envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s)
pela Seção de Almoxarifado;
8.2. A Seção de Almoxarifado poderá requerer o envio da Nota Fiscal
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo
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com sua conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até
10 dias úteis, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal;
8.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
8.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;

9. DO REAJUSTE
9.1. O valor contratado para o objeto deste Termo de Referência é
fixo e inalterável.
 
10. DA DOTAÇÃO
10.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do
orçamento destinado ao exercício de 2020/2021.
 
11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
11.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
11.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
11.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não
cumprida, considerando a data da notificação, até que seja sanada a
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
11.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando
decorridos 30 dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo
não atendimento à convocação para assinatura do contrato;
11.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 05 anos;
11.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade
pertinente, o atraso superior a 02 dias do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
11.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
11.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A adjudicação será por lote único;
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12.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos
efetuados durante a vigência do Contrato;
12.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta
de menor valor unitário da água mineral envasada em garrafão de 20
litros;
12.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e
descarga dos produtos.
 
13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS
13.1. Dado o tipo de material, não há no momento, como
determinarmos critérios específicos para tal aquisição.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 25/03/2020, às 20:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673069 e o código CRC AA292B4A.

0002413-81.2020.6.02.8000 0673069v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.

 

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

mineral, galão de 20 litros, encaminho o Termo de Referência
SEALMOX 0673069, para análise e aprovação de Vossa Senhoria,
caso seja de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/03/2020, às 09:21, 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
0673134 e o código CRC 8F241075.

0002413-81.2020.6.02.8000 0673134v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa

(0669129), o que retrata sua pertinência com o planejamento de
aquisições para o exercício, aprovo o TR de evento 0673069 e evoluo
o feito à consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.  

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

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 19:12, 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
0673253 e o código CRC 68CB1958.

0002413-81.2020.6.02.8000 0673253v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
Considerando a informação contida no

despacho 0673691, firmado pelo Senhor Secretário de Administração
e, à luz do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando ao fornecimento de água
mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao
abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas na Capital, tudo conforme quantidade, características e
especificações descritas no Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/03/2020, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673691 e o código CRC 188ED397.

0002413-81.2020.6.02.8000 0673691v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0673691, 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 27/03/2020, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673814 e o código CRC 8246F836.

0002413-81.2020.6.02.8000 0673814v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 5,53

Item 1: água mineral natural R$ 5,53

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

Relatór io  gerado no dia 30/03/2020 15:01:13  ( IP:  2804:14d:1282:8251:49f0:6c1b:6c3d:11a5)

Relatório de Cotação: Água Mineral envasada - garrafão 20L

Pesquisa realizada entre 30/03/2020 13:33:09 e 30/03/2020 14:19:25

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

1) água mineral natural 24 7.000 Unidades 5,53 R$ 38.710,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE ALAGOAS

NºPregão:122019
UASG:158147

03/10/2019 R$ 6,00

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE ALAGOAS

NºPregão:122019
UASG:158147

03/10/2019 R$ 6,40

3 PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL NºPregão:62019
UASG:200093

07/01/2020 R$ 4,72

4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE ALAGOAS

NºPregão:122019
UASG:158147

03/10/2019 R$ 5,52

5 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE ALAGOAS

NºPregão:122019
UASG:158147

03/10/2019 R$ 5,60

6 PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL NºPregão:62019
UASG:200093

07/01/2020 R$ 3,35

7 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração | Superintendência de
Administração do Ministério da Fazenda/AL

NºPregão:22020
UASG:170064

12/02/2020 R$ 7,10

Valor Unitário R $
5,53

Valor Global: R$ 38.710,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

7.000 Unidades Água mineral envazada em garrafão de 20L, com fornecimento do garrafão em comodato.

1 / 8 

Relatório de Cotação de Preços - Maceió/AL (0674683)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 12



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 03/10/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:158147

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2019 10:46

Homologação: 09/10/2019 15:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 700

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.501.517/0001-67
* VENCEDOR *

MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 6,00

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  UNIDADE 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS VIÇOSA.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 (82) 08858-9971 mariobuarque@hotmail.com

11.625.595/0001-97 NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME R$ 7,99

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  ALDEBARAN                                            
Modelo :  GARRAFÃO 
Descrição:  "Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no it
em 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS VIÇOSA."                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL Maceió R SARGENTO ALDO ALMEIDA, 42 JOSÉ ANSELMO SANTANA JÚNIOR (82) 3313-0076 nortsulcompras@live.com

05.977.510/0001-37 MINERADORA ALDEBARAN LTDA R$ 8,00

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  MINERADORA ALDEBARAN                                            
Modelo :  GARRAFAO 20L 
Descrição:  AGUA MINERAL 20L                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,40

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 03/10/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:158147

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2019 10:46

Homologação: 09/10/2019 15:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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06.991.581/0001-57
* VENCEDOR *

A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME R$ 6,40

Marca: FRASCALLI                                            
Fabricante:  OITICICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20 L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS ARAPIRACA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BELA VISTA, 399 CYLANE (82) 99901-0448 eadeoliveira@hotmail.com

17.501.517/0001-67 MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 6,50

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS ARAPIRACA.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 (82) 08858-9971 mariobuarque@hotmail.com

11.625.595/0001-97 NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME R$ 7,18

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  ALDEBARAN                                            
Modelo :  GARRAFÃO 
Descrição:  "Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no it
em 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS ARAPIRACA."                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL Maceió R SARGENTO ALDO ALMEIDA, 42 JOSÉ ANSELMO SANTANA JÚNIOR (82) 3313-0076 nortsulcompras@live.com

18.008.915/0001-09 O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME R$ 8,00

Marca: MAINÁ                                            
Fabricante:  MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI                                            
Modelo :  ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS ARAPIRACA.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA ABELARDO PUGLIESE, 55 (82) 3327-1072 contato@aguaamigao.com.br

05.977.510/0001-37 MINERADORA ALDEBARAN LTDA R$ 8,00

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  MINERADORA ALDEBARAN                                            
Modelo :  GARRAFAO 20L 
Descrição:  AGUA MINERAL 20L                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,72

Órgão: PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL

Objeto: Futura e eventual aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, de gêneros
alimentícios para a Procuradoria da República em Alagoas e órgão participante,
de acordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 07/01/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:200093

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.501.517/0001-67
* VENCEDOR *

MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 4,72
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparentes
, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e Ag
ência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (t
rês) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa prot
etora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Conforme demais exigências previstas no Anexo I do Pregão para Registro de Preços n° 06/201
9. Marca:                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 (82) 08858-9971 mariobuarque@hotmail.com

14.376.716/0001-00 P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP R$ 6,50

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  ALDEBARAN                                            
Modelo :  ALDEBARAN 
Descrição:  Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparentes
, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e Ag
ência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (t
rês) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa prot
etora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Demais exigências previstas no Anexo I do Pregão para Registro de Preços n° 06/2019                 
                   

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R CORONEL LIMA ROCHA, 1015 PRISCILLA (82) 3024-9001 p.galvao@outlook.com

11.625.595/0001-97 NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME R$ 6,50

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  ALDEBARAN                                            
Modelo :  GARRAFÃO 
Descrição:  " Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparente
s, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e A
gência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (
três) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa pro
tetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. "                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL Maceió R SARGENTO ALDO ALMEIDA, 42 JOSÉ ANSELMO SANTANA JÚNIOR (82) 3313-0076 nortsulcompras@live.com

15.016.562/0001-09 ACANTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME R$ 13,23

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS AGUA LTDA                                            
Modelo :  REFRESQ 
Descrição:  Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparentes
, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e Ag
ência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (t
rês) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa prot
etora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL Maceió R FERNANDES DE BARROS, 203 Thiago Araujo Barbosa (82) 3221-1481 comercial@acantocomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,52

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 03/10/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:158147

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2019 10:46

Homologação: 09/10/2019 15:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 800

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.501.517/0001-67
* VENCEDOR *

MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 5,52

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS SANTANA DO IPANEMA.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 (82) 08858-9971 mariobuarque@hotmail.com

06.991.581/0001-57 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME R$ 5,55

Marca: FRASCALLI                                            
Fabricante:  OITICICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20 L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS SANTANA DO IPANEMA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BELA VISTA, 399 CYLANE (82) 99901-0448 eadeoliveira@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,60

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 03/10/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:158147

Lote/Item: /31

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2019 10:46

Homologação: 09/10/2019 15:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8.400

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.501.517/0001-67
* VENCEDOR *

MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 5,60

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS SATUBA.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 (82) 08858-9971 mariobuarque@hotmail.com

06.991.581/0001-57 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME R$ 5,67

Marca: FRASCALLI                                            
Fabricante:  OITICICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20 L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS SATUBA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BELA VISTA, 399 CYLANE (82) 99901-0448 eadeoliveira@hotmail.com

18.008.915/0001-09 O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME R$ 6,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MAINÁ                                            
Fabricante:  MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI                                            
Modelo :  ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS SATUBA.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA ABELARDO PUGLIESE, 55 (82) 3327-1072 contato@aguaamigao.com.br

11.625.595/0001-97 NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME R$ 45,00

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  ALDEBARAN                                            
Modelo :  GARRAFÃO 
Descrição:  "Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no it
em 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS SATUBA."                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL Maceió R SARGENTO ALDO ALMEIDA, 42 JOSÉ ANSELMO SANTANA JÚNIOR (82) 3313-0076 nortsulcompras@live.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,35

Órgão: PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL

Objeto: Futura e eventual aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, de gêneros
alimentícios para a Procuradoria da República em Alagoas e órgão participante,
de acordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 07/01/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:200093

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.625.595/0001-97
* VENCEDOR *

NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME R$ 3,35

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  ALDEBARAN                                            
Modelo :  GARRAFÃO 
Descrição:  "Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparente
s, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e A
gência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (
três) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa pro
tetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. "                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL Maceió R SARGENTO ALDO ALMEIDA, 42 JOSÉ ANSELMO SANTANA JÚNIOR (82) 3313-0076 nortsulcompras@live.com

14.376.716/0001-00 P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP R$ 3,37

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  ALDEBARAN                                            
Modelo :  ALDEBARAN 
Descrição:  Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparentes
, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e Ag
ência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (t
rês) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa prot
etora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Demais exigências previstas no Anexo I do Pregão para Registro de Preços n° 06/2019.                
                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R CORONEL LIMA ROCHA, 1015 PRISCILLA (82) 3024-9001 p.galvao@outlook.com

18.008.915/0001-09 O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME R$ 3,50
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MAINÁ                                            
Fabricante:  MAINÁ - ÁGUAS MINERAIS EIRELI                                            
Modelo :  ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparentes
, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e Ag
ência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (t
rês) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa prot
etora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Demais exigências previstas no Anexo I do Pregão para Registro de Preços n° 06/2019. Local de 
entrega: Procuradoria da República em Alagoas, na Avenida Juca Sampaio, 1800, Barro Duro, Maceió-AL.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA ABELARDO PUGLIESE, 55 (82) 3327-1072 contato@aguaamigao.com.br

17.501.517/0001-67 MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 4,20

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparentes
, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e Ag
ência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (t
rês) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa prot
etora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Conforme demais exigências previstas no Anexo I do Pregão para Registro de Preços n° 06/201
9. Marca:                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 (82) 08858-9971 mariobuarque@hotmail.com

15.016.562/0001-09 ACANTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME R$ 13,23

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS AGUA LTDA                                            
Modelo :  REFRESQ 
Descrição:  Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparentes
, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e Ag
ência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (t
rês) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa prot
etora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL Maceió R FERNANDES DE BARROS, 203 Thiago Araujo Barbosa (82) 3221-1481 comercial@acantocomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,10

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/AL

Objeto: Aquisição de Água Mineral (garrafão de 20 L), Açúcar e Café Torrado e Moído
para suprir a demanda da GRA/AL e seus Órgãos Jurisdicionados..

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

Data: 12/02/2020 10:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:170064

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 240

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.991.581/0001-57
* VENCEDOR *

A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME R$ 7,10

Marca: SOLARA                                            
Fabricante:  SOLARA - ÁGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA                                            
Modelo :  GARRAFÃO DE 20 LITROS 
Descrição:  Água mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafões Plásticos transparentes de 20 litros (Em regime de Comodato) ARAPIRACA/AL               
                     

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BELA VISTA, 399 CYLANE (82) 99901-0448 eadeoliveira@hotmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1702 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata o procedimento de aquisição, por meio de registro

de preço, de água mineral envasada em garrafões de 20 litros,
conforme Termo de Referência 0673069.

Atendendo determinação COMAP contida no
despacho 0673814, procedemos à pesquisa de preço do produto.

Em pesquisa feita no Banco de Preços, filtrada por preços
praticados apenas no estado de Alagoas nos últimos 180 (cento e
oitenta dias), exclusivamente de procedimentos realizados para
aquisição pelo Sistema de Registro de Preços -
SRP, desconsiderados os preços com variação acima de 20% (vinte
por cento) da média dos valores obtidos, encontramos o valor
unitário de R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e três centavos) para a
aquisição da água mineral, conforme Relatório de Cotação 0674683.

Estima-se, portanto, para a o registro de preço de 7.000
(sete mil) unidades, o valor de R$ 38.710,00 (trinta e oito mil,
setecentos e dez reais), e para a aquisição mínima prevista no Termo
de Referência de 4.800 (quatro mil e oitocentas) unidades, o valor de
R$ 26.544,00 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais).

Assim, sugerimos, salvo melhor juízo, a realização de
licitação, pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços, para
a aquisição de água mineral envasada - CATMAT encontrado nº
445485, com base na Lei nº 8.666/93, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte. 

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 30/03/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/03/2020, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674739 e o código CRC AF262017.

0002413-81.2020.6.02.8000 0674739v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 1702, 0674739, 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.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/03/2020, às 17:52, 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
0674984 e o código CRC 63F0B579.

0002413-81.2020.6.02.8000 0674984v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
Sigam os autos à SLC, para divulgar a IRP e

elaborar a minuta do edital, na forma da instrução levada a
termo pela SEIC (doc. 0674739).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/03/2020, às 20:21, 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
0675082 e o código CRC 8530A5E4.

0002413-81.2020.6.02.8000 0675082v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 15/04/2020 17:00:36 

Dados da IRP

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP

Itens da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  70011 - 00008/2020 - Aberta

Data Provável da Licitação Fase Atual

15/05/2020 Aberta

Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas

28/04/2020

Objeto da IRP

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

Voltar para Fase

Selecione

 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 28/04/2020  
 

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação  
 
* Justificativa para Alteração

 caracter(es) disponível(eis)

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material 445485-Água
mineral natural

Garrafão 20,00
L Menor Preço 5,5300

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 7000 Aberto

Um registro encontrado.

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

300

Reabrir Fase do Item

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

15/04/2020 17)00
Página 1 de 1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar Item da IRP 14/05/2020 13:38:15 

Detalhes do Item

N° do Item Tipo de Item Item
Material 445485-Água mineral natural

Unidade de Fornecimento Valor Unitário Estimado (R$) Critério de Julgamento Situação
Garrafão 20,00 L 5,5300 Menor Preço Não Analisado
Descrição do Item

Municipio/UF de Entrega Quantidade
Maceió/AL 7000

Reabrir Fase do Item  Histórico de Negociações do Item

Informações do Item

Situação
Todas

UASG Interessada Unidade de
Fornecimento

Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega -
Quantidade

Situação da
Manifestação do Item

 

257023 - DISTRITO
SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE Garrafão 20,00 L 5,5300 Maceió/AL 6000 Manifestado

Aceitar  Negociar  Recusar  Resumo da Manifestação de Interesse  Analisar IRP

1

Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável

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

Comprovante de manifestação de interesse em IRP (0703988)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 25
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
À COMAP,
diante da manifestação de interesse constante do

Distrito Sanit. indígena, evento SEI0703988, encaminho os
autos para providências necessárias à consolidação do Termo
de  Refência e consolidação da pesquisa de preços.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/05/2020, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703990 e o código CRC CD58C87B.

0002413-81.2020.6.02.8000 0703990v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Diante do interesse manifestado pelo Distrito

Sanitário Especial Indígena Alagoas e Sergipe, conforme
observa-se no evento nº 0703988, em resposta à publicação
de Intenção de Registro de Preços, 0685854, encaminho os
presentes autos para a consolidação do Termo de Referência.

 
Após, a SEIC para idêntica providência, no tocante

à pesquisa de preços.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/05/2020, às 16:14, 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
0704205 e o código CRC 609374E3.

0002413-81.2020.6.02.8000 0704205v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
 
 
Senhora Coordenadora,
 
Para o correto atendimento do despacho COMAP,

SEI 0704205, faz-se necessária a obtenção de dados relativos
ao proponente, tais como horário e local de entrega dos
produtos, endereço eletrônico, responsável pelo recebimento
e fiscalização e telefone para contato.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 14/05/2020, 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
0704322 e o código CRC F591696D.

0002413-81.2020.6.02.8000 0704322v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
 
 
À SEIC, para fins do disposto no Art. 5º, inciso IV

do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto
nº 8.250/2014.

 
Em tempo, torno sem efeito o Despacho

COMAP 0704205.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/05/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704348 e o código CRC A4F92A40.

0002413-81.2020.6.02.8000 0704348v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Para que possamos consolidar a estimativa de

preços deste tribunal, orgão gerenciador da intenção de
registro de preços, bem como coadunar com o possível
participante da ata, precisamos do ajuste do termo de
referência, como bem informou a chefe da SLC
evento 0703990, para que assim cumpramos o que estabelece
o disposto no Art. 5º, inciso IV do Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto nº 8.250/2014.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 14/05/2020, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704381 e o código CRC 920F7D1C.

0002413-81.2020.6.02.8000 0704381v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
 
 
À SLC, para que forneça as informações

necessárias, referentes ao Distrito Sanitário Especial Indígena
Alagoas e Sergipe, para que a SEALMOX possa consolidar o
TR.

 
Após, à SEALMOX para consolição do Termo de

Referência.
 
E, por fim, à SEIC para fins do disposto no Art. 5º,

inciso IV do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto
nº 8.250/2014.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/05/2020, às 19:42, 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
0704399 e o código CRC 6A5A0EBB.

0002413-81.2020.6.02.8000 0704399v1
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/resumoManifestacaoInteresse.do?method=iniciar&manifestacaoInteresse.codigoManifestac… 1/2

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - 00008/2020

Situação da IRP Modalidade de Licitação Tipo de Licitação
Data Provável da
Licitação

Prazo Estimado de
Validade da Ata

Análise/Negociação Pregão Eletrônico Menor Preço 15/05/2020 12 meses
Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim Não

Objeto

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado
Nome CPF

RAPHAEL VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE 045.089.824-50

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

Gestor de Compras Substituto
Nome CPF

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

UASG Interessada
Órgão da UASG Interessada UASG Interessada

36000 - MINISTERIO DA SAUDE 257023 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE

Logradouro Número Complemento

AV. DURVAL DE GÓES MONTEIRO, 6001, JARDIM PETRÓPOLIS

Bairro Município/UF CEP

Maceió/AL 57080000

Itens Propostos

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material 445485-Água
mineral natural Garrafão 20,00 L 5,5300 Maceió/AL 6000 Manifestado

Um registro encontrado.

Adicional

Observação

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAG

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

Suprir as necessidades de consumo de água mineral envasada em garrafões de 20L do Distrito Sanitário Especial Indígena - Alagoas 
e Sergipe, sede e polos-base.

Entregar no endereço Av. Durval de Góes Monteiro, 6001, CEP 57062-280, Jardim Petrópolis, Maceió-AL. Para futuras diligências 
entrar em contato com o número (82) 9-9137-1787 e/ou raphael.albuquerque@saude.gov.br ou selog.dseialse@saude.gov.br.
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Fechar  

Anexo(s)
Nenhum registro a ser exibido.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
À SEALMOX,
informando  que  foram juntados os  dados

constantes na IRP.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/05/2020, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704420 e o código CRC C85B4729.

0002413-81.2020.6.02.8000 0704420v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. DO OBJETO
1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas na Capital e do Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe,
sediado em Maceió/AL, vinculado ao Ministério da Saúde. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA
2.2. Atender as demandas de ambos os órgãos, proporcionando melhores
condições de trabalho ao seu corpo funcional.
2.3. A despesa respectiva ao TRE/AL está prevista na LOA 2020, TRE/AL,
ANEXO PAC 2020 - JCGA, SEI 0661932.

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA
3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, para o exercício 2020/2021, tipo menor preço por
item..
3.2 A natureza da entrega será na forma de COMODATO, devendo a
contratada fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade, sob os
critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto à sua validade,
que deverá ser de, no mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de
entrega dos garrafões, ou seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês
de fabricação. Nesta primeira entrega, a contratada deverá fornecer o
quantitativo de 200 (duzentas) unidades de garrafão de 20 litros, cheios, para
cada órgão participante, que ficarão à disposição dos órgãos, enquanto
vigorar a Ata de Registro de Preços.
3.3 A ata de registro de preços terá validade de 12 meses, a partir da sua
publicação.
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO
4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades de cada Órgão
participante desta contratação;
4.2. A quantidade total da Ata é de 12.000 garrafões,
sendo 6.000 garrafões para o TRE/AL e 6000 para o Distrito Sanitário Especial
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Indígena Alagoas/Sergipe, vinculado ao Ministério da Saúde.
4.3. O fornecimento do produto para o TRE/AL será feito no endereço do
Almoxarifado do órgão, à Av. Menino Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em
qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE,
desde que com antecedência mínima de 48 horas e dentro do território do
município de Maceió;
4.4.  O fornecimento do produto para o Distrito Sanitário Especial Indígena
Alagoas/Sergipe  será feito no endereço do órgão, à Av. Durval de Góes
Monteiro, 6001, CEP 57062-280, Jardim Petrópolis, Maceió-AL, ou em qualquer
outro endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, desde que com
antecedência mínima de 48 horas e dentro do território do município de
Maceió. 
4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação das unidades
gestoras de cada órgão, por telefone ou email;
4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60
dias, a contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de
gosto, cheiro e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor
o respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a
CONTRATANTE;
4.6. Não serão aceitos garrafões soldados e/ou quebrados;
4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água
mineral de 20 litros repassados para os órgãos contratantes, por força
contratual, são envasados por indústrias que sigam as recomendações da
Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 2006 da ANVISA, bem como
deverá entregar, no ato de assinatura do contrato, análises microbiológicas e
de contaminantes químicos, atinentes a amostras da água mineral adjudicada,
por ocasião do respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA;
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste
Termo de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os
termos da proposta de preços;
5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios;
5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da
contratação em, no máximo, 02 dias úteis;
5.4. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento empreendidos pelos contratantes.
5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;
5.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para
contratar com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
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8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para
que as unidades gestoras possam efetuar pedidos sempre que julgar
necessário, devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço
para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES;
5.9. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas
que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da
solicitação, salvo ocorrência de força maior;
5.10. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;
5.11. Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;
5.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços
prestados;
5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no
mesmo dia, até 400 garrafões de água;
5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões.
5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos
assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da
entrega da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado).
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que
será designado como Gestor;
6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste
Termo de Referência;
6.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas
corretivas pertinentes;
6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas
instalações da Comodatária, não sendo cabível seu uso para outros fins;
6.5. A Comodatária não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto
do presente Comodato, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto;
6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato conforme
item 7 deste Termo de referência.
 
7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
7.1. No TRE/AL, a gestão do contrato será feita pelo substituto imediato da
chefia da Seção de Almoxarifado e a fiscalização pelo chefe titular da Seção de
Almoxarifado; 
7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
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necessárias e/ou convenientes.
7.2 No Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em
Maceió/AL, vinculado ao Ministério da Saúde, a gestão da contratação será
feita pelo servidor Raphael Vasconcelos de Albuquerque. 
 
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela gestão
contratual, em cada órgão;
8.2. Os gestores poderão requerer o envio da Nota Fiscal concomitantemente
ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua conveniência, situação
em que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, contados da entrega da
respectiva Nota Fiscal;
8.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
8.5. Os órgãos contratantes, por ocasião do pagamento, farão as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;
 
9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
9.1. Os órgãos contratantes poderão aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
9.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida,
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos
30 dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à
convocação para assinatura do contrato;
9.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 anos;
9.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso
superior a 02 dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;
9.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;
9.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Termo de Referência SEALMOX 0704431         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 38



10.1. A adjudicação será por item único;
10.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos efetuados
durante a vigência do Contrato;
10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor
valor unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros;
10.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga
dos produtos.
 
11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
11.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade, no
que couber, com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19
de janeiro de 2010 - MPOG

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 14/05/2020, às 23:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704431 e o código CRC 0FF7C91D.

0002413-81.2020.6.02.8000 0704431v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
 
Senhor Chefe da SEIC,
 
Encaminho TR consolidado, evento SEI 0704431,

em atendimento ao despacho COMAP, evento SEI 0704205.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/05/2020, às 00:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704435 e o código CRC 364590A5.

0002413-81.2020.6.02.8000 0704435v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: água mineral natural R$ 5,53

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

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 03/10/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:158147

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2019 10:46

Homologação: 09/10/2019 15:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 700

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.501.517/0001-67
* VENCEDOR *

MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 6,00

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  UNIDADE 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS VIÇOSA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 Mario Buarque Almeida (82) 3234-3083 mbalimentos@outlook.com

Relatór io gerado no dia 15/05/2020 12:12:24  ( IP:  179.235.187.157)

Relatório de Cotação: Água Mineral envasada - garrafão 20L

Pesquisa realizada entre 30/03/2020 13:33:09 e 30/03/2020 14:19:25

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

1) água mineral natural 7 12.000 Unidades 5,53 R$ 66.360,00

Valor Global: R$ 66.360,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

12.000 Unidades Água mineral envazada em garrafão de 20L, com fornecimento do garrafão em comodato.
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,40

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 03/10/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:158147

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2019 10:46

Homologação: 09/10/2019 15:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.991.581/0001-57
* VENCEDOR *

A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME R$ 6,40

Marca: FRASCALLI                                            
Fabricante:  OITICICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20 L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS ARAPIRACA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BELA VISTA, 399 CYLANE (82) 99901-0448 eadeoliveira@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,52

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 03/10/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:158147

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2019 10:46

Homologação: 09/10/2019 15:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 800

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.501.517/0001-67
* VENCEDOR *

MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 5,52

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS SANTANA DO IPANEMA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 Mario Buarque Almeida (82) 3234-3083 mbalimentos@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,60
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 03/10/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:158147

Lote/Item: /31

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2019 10:46

Homologação: 09/10/2019 15:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8.400

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.501.517/0001-67
* VENCEDOR *

MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 5,60

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros, (garrafão do Ifal - conforme descrição detalhada no ite
m 1.1.2 do presente Termo), para o CAMPUS SATUBA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 Mario Buarque Almeida (82) 3234-3083 mbalimentos@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,35

Órgão: PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL

Objeto: Futura e eventual aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, de gêneros
alimentícios para a Procuradoria da República em Alagoas e órgão participante,
de acordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Data: 07/01/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:200093

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.625.595/0001-97
* VENCEDOR *

NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME R$ 3,35

Marca: ALDEBARAN                                            
Fabricante:  ALDEBARAN                                            
Modelo :  GARRAFÃO 
Descrição:  "Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparente
s, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e A
gência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (
três) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa pro
tetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. "                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL Maceió R SARGENTO ALDO ALMEIDA, 42 JOSÉ ANSELMO SANTANA JÚNIOR (82) 3313-0076 nortsulcompras@live.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,72

Órgão: PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL Data: 07/01/2020 09:01
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Objeto: Futura e eventual aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, de gêneros
alimentícios para a Procuradoria da República em Alagoas e órgão participante,
de acordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital..

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

CatMat: 445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:200093

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.501.517/0001-67
* VENCEDOR *

MARIO BUARQUE ALMEIDA R$ 4,72

Marca: REFRESQ                                            
Fabricante:  ALAGOAS ÁGUA LTDA EPP                                            
Modelo :  GARRAFÃO 20L 
Descrição:  Água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros pertencentes à empresa Contratada. Os garrafões devem ser transparentes
, fabricados em material apropriado, com a validade dos recipientes em relevo, nos padrões estabelecidos pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM) e Ag
ência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devem ser lacrados, conter na embalagem marca, procedência, fonte. O líquido deve ter validade mínima de 03 (t
rês) meses a partir da data da entrega. Os garrafões deverão estar em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, disporem de tampa prot
etora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Conforme demais exigências previstas no Anexo I do Pregão para Registro de Preços n° 06/201
9. Marca:                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DOUTOR PASSOS DE MIRANDA, 261 Mario Buarque Almeida (82) 3234-3083 mbalimentos@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,10

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/AL

Objeto: Aquisição de Água Mineral (garrafão de 20 L), Açúcar e Café Torrado e Moído
para suprir a demanda da GRA/AL e seus Órgãos Jurisdicionados..

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

CatMat: 445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL

Data: 12/02/2020 10:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:170064

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 240

Unidade: Garrafão 20,00 L

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.991.581/0001-57
* VENCEDOR *

A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME R$ 7,10

Marca: SOLARA                                            
Fabricante:  SOLARA - ÁGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA                                            
Modelo :  GARRAFÃO DE 20 LITROS 
Descrição:  Água mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafões Plásticos transparentes de 20 litros (Em regime de Comodato) ARAPIRACA/AL               
                     

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BELA VISTA, 399 CYLANE (82) 99901-0448 eadeoliveira@hotmail.com

4 / 4 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0704843)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 44



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao vosso despacho, evento 0704399,

analisamos o pedido de adesão a ata e verificamos que a estimativa
de preços informada no relatório de manifestação encontra-se igual
ao estimado por nosso órgão, motivo pelo qual consolida-se no
mesmo valor.

 
No entanto, analisando a manifestação do Distrito

Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe, vinculado ao Ministério
da Saúde e adequação informada no termo de referência,
evento 0704431, ajustamos o quantitativo e chegamos ao valor global
de R$66.360,00 (sessenta e seis mil trezentos e sessenta reais), para
um total de 12.000 galões, sendo 6.000 para cada órgão.

 
Assim, sugerimos, salvo melhor juízo, a realização de

licitação, pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços, para
a aquisição de água mineral envasada - CATMAT encontrado nº
445485, com base na Lei nº 8.666/93, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/05/2020, às 12:22, 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
0704844 e o código CRC 7BB52C5E.

Despacho SEIC 0704844         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 45



0002413-81.2020.6.02.8000 0704844v1

Despacho SEIC 0704844         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 46



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
 
 
À SLC para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/05/2020, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705223 e o código CRC 4E0302BC.

0002413-81.2020.6.02.8000 0705223v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 

Minuta  

PROCESSO Nº: 0002413-81.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 

                   Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços  de material de consumo –  água mineral 
envasada em garrafões de 20 litros, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as 
Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, 
a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 
1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o 
SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no 
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material  de consumo – 
água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em Maceió  e do Distrito Sanitário 
Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL, vinculado ao Ministério da Saúde, 
tudo  conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 

1.1.1. A entrega dos garrafões terá natureza de COMODATO, devendo a contratada 
fornecer o produto com o garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios 
de envasamento e rígida verificação quanto à sua validade, que deverá ser de, no 
mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos garrafões, ou 
seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. Nesta 
primeira entrega, a contratada deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas) 
unidades de garrafão de 20 litros, cheios, para cada órgão participante, que ficarão 
à disposição dos órgãos, enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços. 

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

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

3 - DO PRAZO DE ENTREGA   
 
3.1. O prazo máximo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
da Autorização de fornecimento. 
 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
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em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

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

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

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

certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

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

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

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

constante no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

de sua apresentação.  

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

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

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

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

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

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

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

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

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do  item. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

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

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

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

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

exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
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vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

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

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

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

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

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

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

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

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

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

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  
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9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 

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

manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item objeto desta licitação é de R$ 5,53 
(cinco reais e cinquenta e três centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

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

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

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

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

fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

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

não aceitação da proposta.  

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

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

Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 
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9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

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

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

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

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

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

recebimento das propostas; 
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10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

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

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

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

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

10.024, de 2019. 

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

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

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

pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

em nome da matriz. 

 

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

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

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

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

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

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

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

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 

no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 
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cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

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

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 

retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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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 os preços unitários e  totais do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

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

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerão os 

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

extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 
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12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

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

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 26.11 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. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

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

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

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração.. 

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

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0722699)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 62



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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

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

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

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

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

Minuta de edital de pregão eletrônico (0722699)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 63



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 

17 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E  DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

17.1. O órgão gerenciador será o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

17.2.  O  Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe será órgão participante do  

registro de preços, em conformidade com o quantitativo constante no item 4 do Termo de 

Referência (Anexo I). 

  
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
  
18.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

18.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata e do órgão participante, na 
condição de contratantes: 

 

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

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

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

d) Utilizar os garrafões  exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Comodatária, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de comodato, no todo 
ou em parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões  será do fiscal do contrato. 

 

 
19. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
19.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

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

b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios; 
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c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, 
no máximo, 02 dias úteis; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelos contratantes. 

e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

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

h) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam 
efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  acompanhar 
diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

i) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura 
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo 
ocorrência de força maior; 

j) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

k) Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja  
regularmente executado; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 

m) Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões 
de água; 

n) É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

o) Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão 
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da entrega 
da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 
 
 

20 - DA PUBLICIDADE. 
 
20.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
21.1. Os materiais destinados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas deverão ser 
entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, 
Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  
quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às sextas-feiras, ou em qualquer outro endereço fornecido 
oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do município de Maceió. 
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21.1.1. Os materiais destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe 
deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento da 
Autorização de Fornecimento, no endereço do órgão, à Av. Durval de Góes Monteiro, 
6001, CEP 57062-280, Jardim Petrópolis, Maceió-AL, ou em qualquer outro endereço 
fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do município de 
Maceió. 

 
21.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
21.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
21.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
21.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
21.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
21.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 22. 
 
 
22 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
22.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
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h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
22.2. 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. 
 
22.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
22.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

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

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

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

 

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

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

22.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
22.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
22.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
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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.  
 
22.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
22.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
22.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
22.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
22.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
22.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
22.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
23- DO PAGAMENTO. 
 
23.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela gestão contratual de cada órgão. 
 
23.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
23.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
23.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
23.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
23.6. 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 
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pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
24 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

24.1. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 
25 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
25.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material 
de Consumo). 
 
25.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

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

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

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  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 
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expediente na Administração. 

26.8.  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. 

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

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.10. 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. 
 
26.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 
Termo de Referência 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital e do Distrito Sanitário Especial Indígena 
Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL, vinculado ao Ministério da Saúde. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Atender as demandas de ambos os órgãos, proporcionando melhores condições de trabalho ao seu corpo 
funcional. 

2.3. A despesa respectiva ao TRE/AL está prevista na LOA 2020, TRE/AL, ANEXO PAC 2020 - JCGA, SEI 
0661932. 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
para o exercício 2020/2021, tipo menor preço por item.. 

3.2 A natureza da entrega será na forma de COMODATO, devendo a contratada fornecer o produto com o 
garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto à sua 
validade, que deverá ser de, no mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos garrafões, ou 
seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. Nesta primeira entrega, a contratada 
deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas) unidades de garrafão de 20 litros, cheios, para cada órgão 
participante, que ficarão à disposição dos órgãos, enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços. 

3.3 A ata de registro de preços terá validade de 12 meses, a partir da sua publicação. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades de cada Órgão participante desta contratação; 

4.2. A quantidade total da Ata é de 12.000 garrafões, sendo 6.000 garrafões para o TRE/AL e 6000      para 
o Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe, vinculado ao Ministério da Saúde. 

4.3. O fornecimento do produto para o TRE/AL será feito no endereço do Almoxarifado do órgão, à Av. 
Menino Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo 
CONTRATANTE, no prazo de 2 dias úteis e dentro do território do município de Maceió; 

4.4. O fornecimento do produto para o Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe será feito no 
endereço do órgão, à Av. Durval de Góes Monteiro, 6001, CEP 57062-280, Jardim Petrópolis, Maceió-AL, 
ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, no prazo de 2 dias uteis e 
dentro do território do município de Maceió. 
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4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação das unidades gestoras de cada órgão, 
por telefone ou email; 

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

4.6. Não serão aceitos garrafões soldados e/ou quebrados; 

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

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

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

5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades 
gestoras possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

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

5.10. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

5.11. Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja 
regularmente executado; 

5.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 
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5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 
garrafões de água; 

5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos assinados/carimbados 
pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão contratante, para efeito de comparação com 
os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica 
(digitalizado). 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

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

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

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

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

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

 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. No TRE/AL, a gestão do contrato será feita pelo substituto imediato da chefia da Seção de 
Almoxarifado e a fiscalização pelo chefe titular da Seção de Almoxarifado; 

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

7.2 No Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL, vinculado ao 
Ministério da Saúde, a gestão da contratação será feita pelo servidor Raphael Vasconcelos de 
Albuquerque. 

 

8. DO PAGAMENTO 

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

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

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

aplicadas; 
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8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

8.5. Os órgãos contratantes, por ocasião do pagamento, farão as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária; 

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

9.1. Os órgãos contratantes poderão aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

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

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

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

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

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

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

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A adjudicação será por item único; 

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

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

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

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

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

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 14/05/2020, às 23:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0002413-81.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico 
nº xx/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo, na forma do 
Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº xx/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 

2 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E  DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

2.1. O órgão gerenciador será o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

2.2.  O Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe será órgão participante do  

registro de preços, em conformidade com os quantitativos disponíveis na tabela do item 1.1. 

  
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. 
PARA O 
TRE/AL 

QUANT. 
PARA O 

DISTRITO 
INDÍGENA  

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
4 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
4.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 02 (dois) dias  úteis a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
  
5.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

5.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata e do órgão participante, na 
condição de contratantes: 

 

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

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

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

d) Utilizar os garrafões  exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Comodatária, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de comodato, no todo 
ou em parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões  será do fiscal do contrato. 
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6. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
6.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

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

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

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

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelos contratantes. 

e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

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

h) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam 
efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  acompanhar 
diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

i) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham 
a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência 
de força maior; 

j) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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k) Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja  
regularmente executado; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 

m) Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões de água; 

n) É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

o) Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão 
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da entrega 
da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 

 
 

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. Os materiais destinados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas deverão ser 
entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, 
Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  
quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às sextas-feiras, ou em qualquer outro endereço fornecido 
oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do município de Maceió. 
 

7.1.1. Os materiais destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe 
deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento da 
Autorização de Fornecimento, no endereço do órgão, à Av. Durval de Góes Monteiro, 
6001, CEP 57062-280, Jardim Petrópolis, Maceió-AL, ou em qualquer outro endereço 
fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do município de 
Maceió. 

 
7.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
7.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
7.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
7.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
7.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes 
e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
7.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 8. 
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8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

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

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

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

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

 

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

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

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

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

 
8.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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9- DO PAGAMENTO. 
 
9.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela gestão contratual de cada órgão. 
 
9.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento 
 
9.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
9.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
9.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
10 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

10.1. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
11 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
11.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
12 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
12.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO FORO. 
 
13.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
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Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 4312 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando o registro de preços de
água mineral.

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 os lotes.

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

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

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

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

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

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, 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.

Foi uniformizado o prazo de entrega 2 dias úteis ( alterando-se os itens 4.3 e 4.4 do
termo de referência.

Também foram excluídas as menções a serviço no Termo de Referência.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
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termos da minuta apresenta

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/06/2020, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/06/2020, às 19:18, 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
0722700 e o código CRC D6527081.

0002413-81.2020.6.02.8000 0722700v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.

 

Reporto-me à Informação 4312, da SLC (doc. 0722700),
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 23/06/2020, às 00:11, 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
0723084 e o código CRC D03DDA3C.

0002413-81.2020.6.02.8000 0723084v1
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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 : 0002413-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 

 

Parecer nº 1198 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 

   Tratam os presentes autos de Registro de Preços
de material de consumo – água mineral envasada em
garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das
instalações deste Regional e do Distrito Sanitário Especial
Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL, vinculado
ao Ministério da Saúde, tudo de acordo com o Termo de
referência elaborado pela SEALMOX (0673069),   aprovado
pela Secretaria de Administração (0673253).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
No evento  0685854, tem-se a comprovação da

realização da Intenção de Registro de Preços - IRP, tendo o
Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe
manifestado interesse em participar (0703988).

Em seguida, os autos foram encaminhados à
SEIC/COMAP, para ajustes na pesquisa de preços, o
que resultou no valor global estimado de R$ 66.360,00
(sessenta e seis mil trezentos e sessenta reais), para um total
de 12.000 galões, sendo 6.000 para cada órgão, de acordo
com a Informação contida do evento 0704844.

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

No evento  0685854, tem-se a comprovação da
realização da Intenção de Registro de Preços - IRP, tendo o
Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe
manifestado interesse em participar (0703988).

No evento 0722699, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0722700), inclusive acerca da adoção da
previsão de exclusividade de participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, além de ajustes na minuta.

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

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço,  objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS   para aquisição de material de consumo – água
mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao
abastecimento das instalações deste Tribunal e do Distrito
Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em
Maceió/AL, vinculado ao Ministério da Saúde, que atuará
neste certame como Órgão Participante, em conformidade
com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.

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

 
3. DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

 
Em face da Intenção de Registro de Preços lançada

no Sistema Comprasnet (0685854), o Distrito Sanitário
Especial Indígena Alagoas/Sergipe, situado nesta Capital,
manifestou o interesse em participar (0703988), na forma
prevista no § 6º, do artigo 4º, do Decreto nº
7.892/2013, verbis:  

 
"Art. 4º  Fica instituído o procedimento
de Intenção de Registro de Preços - IRP, a
ser operacionalizado por módulo do
Sistema de Administração e Serviços
Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado
pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para
registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do
art. 5º e dos atos previstos no inciso II
e caput do art. 6º.                
(...)
§ 6º É facultado aos órgãos e entidades
integrantes do SISG, antes de iniciar um
processo licitatório, consultar as IRPs em
andamento e deliberar a respeito da
conveniência de sua participação."       

 

 No evento  (0704844), a SEIC informa que
analisou  a " manifestação do Distrito Sanitário Especial
Indígena Alagoas/Sergipe, vinculado ao Ministério da Saúde e
adequação informada no termo de referência,
evento 0704431, ajustamos o quantitativo e chegamos ao
valor global de R$66.360,00 (sessenta e seis mil trezentos e
sessenta reais), para um total de 12.000 galões, sendo 6.000
para cada órgão."

Quanto a tal aspecto, tem que o  artigo 6º, do
Decreto nº 7.892/2013, preconiza, litteris:  
 

"Art. 6º  O órgão participante será
responsável pela manifestação de
interesse em participar do registro de
preços, providenciando o
encaminhamento ao órgão gerenciador de
sua estimativa de consumo, local de
entrega e, quando couber, cronograma de
contratação e respectivas especificações
ou termo de referência ou projeto básico,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, adequado ao registro de
preços do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
I - garantir que os atos relativos a sua
inclusão no registro de preços estejam
formalizados e aprovados pela autoridade
competente;
II - manifestar, junto ao órgão
gerenciador, mediante a utilização da
Intenção de Registro de Preços, sua
concordância com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento
licitatório; e
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III - tomar conhecimento da ata de
registros de preços, inclusive de
eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições."     

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS

 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0704431).

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

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

 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

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

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

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

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

 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte.  
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Igualmente,  a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes.

 
6. DO EMPRÉSTIMO

 
Quanto a tal aspecto, de comodato dos garrafões a

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

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

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

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

 
“...e) – a coisa objetivada pelo contrato há
de ser infungível, isto é, que não pode ser
substituída por outra da mesma espécie,
qualidade e quantidade (Cód. Civil, art. 50
- Código de 1916.). Se a coisa é fungível
ou consumível, só pode ser objeto de
mútuo (non potest commodari id, quod
usu consumitur). A coisa dada em
comodato pode ser móvel ou imóvel; pode
consistir igualmente na fruição de
determinado lugar (commodatum loci).
Num e noutro caso, insista-se, é de rigor
o atributo da infungibilidade. É que,
terminado o prazo, determinado ou
indeterminado, o comodatário está
obrigado a restituir a coisa dada em
comodato e a restituição só pode
concernir ao próprio objeto emprestado, e
não a outro, embora da mesma espécie,
embora parecido ou semelhante, embora
mais valioso, Já o empréstimo para
consumo (mútuo) exclui a restituição
específica, sendo a coisa emprestada
substituída por outra da mesma espécie,
qualidade e quantidade. O comodato só
poderá versar sobre bens fungíveis ou
consumíveis se houver sido contatado ad
pompam vel ostentationem(por exemplo, o
empréstimo de uma cesta de frutas, para
ornamentação); aliás, neste caso, por
convenção, as partes transformam em
infungíveis bens que, por natureza, são
fungíveis;”
(MONTEIRO, Washington de
Barros. Curso de Direito Civil,
v.2 : Direito das obrigações. 4ª ed. São
Paulo:Saraiva, 1965, p. 217.)
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Dessa forma, pretende-se realçar que os garrafões
de plástico, a serem emprestados para uso, são fungíveis,
devendo ser objeto de contrato de mútuo, de acordo com a
doutrina e o art. 586 do Código Civil:

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

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

 
7. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

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

 

ItemQuestionário
Sim
Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM 0673253

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0704431

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? N/A  

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

A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
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11 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  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM Item 4.7

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0673253

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0704844

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 0704843

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

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

SIM 0722699
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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
das propostas?

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

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

SIM  

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

N/A  

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

SIM  

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

SIM  

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

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  

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

N/A  

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

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

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

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

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?

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

 Próxima fase

59

Consta a designação do
pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Próxima fase

60

Em se tratando de licitação
destinada à formação de atas
de registro de preço, houve
divulgação, mediante publicaçãoSIM 0685854
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no DOU, da intenção de registro
de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

N/A  Registro de Preços

62

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

N/A  

63

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

N/A  
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8. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Após a análise da minuta apresentada, verificam-se

a necessidade de algumas alterações e providências, a saber:
 
 a) alterar, nos itens  3.2, 6.4 e 6.5 do termo de

referência, as menções a comodato, para empréstimo,
conforme item 5 acima.

 b) alterar no item 1.1.1 da minuta de edital, a
natureza de comodato para empréstimo, conforme item 5
acima.

 c) inserir, no preâmbulo da minuta do edital , a
menção ao Decreto nº 7.892/201; 

 d) aprovar o termo de referência atualizado.
 

À SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 23/06/2020, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/06/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723317 e o código CRC 2E61ABA7.

0002413-81.2020.6.02.8000 0723317v15
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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 junho de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Diante dos apontamentos realizados no Parecer

1198, 0723317, da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
encaminho os presentes autos para:

 
a) alterar, nos itens  3.2, 6.4 e 6.5 do termo de
referência, as menções a comodato, para
empréstimo, conforme item 5 acima.

 
Após, à SLC para as alterações indicadas no

referido Parecer, no âmbito de sua competência:
 

b) alterar no item 1.1.1 da minuta de edital, a
natureza de comodato para empréstimo,
conforme item 5 acima.
c) inserir, no preâmbulo da minuta do edital, a
menção ao Decreto nº 7.892/201; 

 
Por fim, solicito o retorno dos autos a este

Gabinete para as providências do item d, do Parecer em
questão.
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Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723678 e o código CRC B2C57F3C.

0002413-81.2020.6.02.8000 0723678v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. DO OBJETO
1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20
litros, com vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas na Capital e do Distrito Sanitário
Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL, vinculado
ao Ministério da Saúde. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA
2.2. Atender as demandas de ambos os órgãos, proporcionando
melhores condições de trabalho ao seu corpo funcional.
2.3. A despesa respectiva ao TRE/AL está prevista na LOA 2020,
TRE/AL, ANEXO PAC 2020 - JCGA, SEI 0661932.

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA
3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico,
com ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para o exercício 2020/2021,
tipo menor preço por item..
3.2 A natureza da entrega será na forma de EMPRÉSTIMO, devendo
a contratada fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade,
sob os critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto
à sua validade, que deverá ser de, no mínimo, dois anos e onze meses
a partir da data de entrega dos garrafões, ou seja, deverão ser todos
novos, com no máximo 1 mês de fabricação. Nesta primeira entrega,
a contratada deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas)
unidades de garrafão de 20 litros, cheios, para cada órgão
participante, que ficarão à disposição dos órgãos, enquanto vigorar a
Ata de Registro de Preços.
3.3 A ata de registro de preços terá validade de 12 meses, a partir da
sua publicação.
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO
4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades de cada Órgão
participante desta contratação;
4.2. A quantidade total da Ata é de 12.000 garrafões,
sendo 6.000 garrafões para o TRE/AL e 6000 para o Distrito Sanitário
Especial Indígena Alagoas/Sergipe, vinculado ao Ministério da Saúde.
4.3. O fornecimento do produto para o TRE/AL será feito no endereço
do Almoxarifado do órgão, à Av. Menino Marcelo, 7200-D, Serraria,
ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo
CONTRATANTE, desde que com antecedência mínima de 48 horas e
dentro do território do município de Maceió;
4.4.  O fornecimento do produto para o Distrito Sanitário Especial
Indígena Alagoas/Sergipe  será feito no endereço do órgão, à Av.
Durval de Góes Monteiro, 6001, CEP 57062-280, Jardim Petrópolis,
Maceió-AL, ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente
pelo CONTRATANTE, desde que com antecedência mínima de 48
horas e dentro do território do município de Maceió. 
4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação das unidades
gestoras de cada órgão, por telefone ou email;
4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no
mínimo, 60 dias, a contar da data da entrega. Se após o recebimento
houver alteração de gosto, cheiro e/ou consistência, a empresa
CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo garrafão de água
mineral, sem custo adicional para a CONTRATANTE;
4.6. Não serão aceitos garrafões soldados e/ou quebrados;
4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de
água mineral de 20 litros repassados para os órgãos
contratantes, por força contratual, são envasados por indústrias que
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de
setembro de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato de
assinatura do contrato, análises microbiológicas e de contaminantes
químicos, atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por
ocasião do respectivo procedimento licitatório, realizadas em
laboratório devidamente credenciado para essa finalidade pela
ANVISA;
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições
deste Termo de Referência, com as especificações do Edital de
Licitação e com os termos da proposta de preços;
5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios;
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5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da
contratação em, no máximo, 02 dias úteis;
5.4. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos
pelos contratantes.
5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;
5.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º,
da Lei nº 8.666/93;
5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de
habilitação para contratar com a Administração Pública, além de se
sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com
o regime de Direito Público;
5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-
mail), para que as unidades gestoras possam efetuar pedidos sempre
que julgar necessário, devendo a CONTRATADA acompanhar
diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos
CONTRATANTES;
5.9. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24
horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior;
5.10. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
5.11. Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de
que os serviços sejam regularmente prestados;
5.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços
prestados;
5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente,
no mesmo dia, até 400 garrafões de água;
5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões.
5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos
recibos assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis
de cada órgão contratante, para efeito de comparação com os recibos
entregues no ato da entrega da água. Esse envio pode ser na forma
eletrônica (digitalizado).
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de
servidor que será designado como Gestor;
6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e
neste Termo de Referência;
6.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer
irregularidade manifestada na execução do contrato, para que sejam
adotadas as medidas corretivas pertinentes;
6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar
água nas instalações da Contratante, não sendo cabível seu uso para
outros fins;
6.5. A Contratante não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o
objeto do presente empréstimo, no todo ou em parte, sob qualquer
pretexto;
6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato
conforme item 7 deste Termo de referência.
 
7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
7.1. No TRE/AL, a gestão do contrato será feita pelo substituto
imediato da chefia da Seção de Almoxarifado e a fiscalização pelo
chefe titular da Seção de Almoxarifado; 
7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo
hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
7.2 No Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado
em Maceió/AL, vinculado ao Ministério da Saúde, a gestão da
contratação será feita pelo servidor Raphael Vasconcelos de
Albuquerque. 
 
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 dias úteis, após o
envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s)
pela gestão contratual, em cada órgão;
8.2. Os gestores poderão requerer o envio da Nota Fiscal
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo
com sua conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até
10 dias úteis, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal;
8.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
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8.5. Os órgãos contratantes, por ocasião do pagamento, farão as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária;
 
9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
9.1. Os órgãos contratantes poderão aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
9.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não
cumprida, considerando a data da notificação, até que seja sanada a
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando
decorridos 30 dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo
não atendimento à convocação para assinatura do contrato;
9.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 05 anos;
9.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade
pertinente, o atraso superior a 02 dias do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
9.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
9.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A adjudicação será por item único;
10.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos
efetuados durante a vigência do Contrato;
10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta
de menor valor unitário da água mineral envasada em garrafão de 20
litros;
10.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e
descarga dos produtos.
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11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
11.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade, no que couber, com o Art. 5º , incisos I a IV e seus
parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 25/06/2020, 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
0724188 e o código CRC A9BEC726.

0002413-81.2020.6.02.8000 0724188v2

Termo de Referência SEALMOX 0724188         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 105



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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
 
À SLC,
 
Após ajustes, segue novo TR 0724188, em

cumprimento ao despacho GSAD 0723678.
Att.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 25/06/2020, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724226 e o código CRC E9D5409D.

0002413-81.2020.6.02.8000 0724226v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 

Minuta  

PROCESSO Nº: 0002413-81.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 

                   Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços  de material de consumo –  água mineral 
envasada em garrafões de 20 litros, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015,  pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 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 o Registro de Preços de material  de consumo – 
água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em Maceió  e do Distrito Sanitário 
Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL, vinculado ao Ministério da Saúde, 
tudo  conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 

1.1.1. A entrega dos garrafões terá natureza de EMPRÉSTIMO, devendo a 
contratada fornecer o produto com o garrafão de sua propriedade, sob os critérios 
próprios de envasamento e rígida verificação quanto à sua validade, que deverá 
ser de, no mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos 
garrafões, ou seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. 
Nesta primeira entrega, a contratada deverá fornecer o quantitativo de 200 
(duzentas) unidades de garrafão de 20 litros, cheios, para cada órgão participante, 
que ficarão à disposição dos órgãos, enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços. 

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

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

3 - DO PRAZO DE ENTREGA   
 
3.1. O prazo máximo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
da Autorização de fornecimento. 
 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 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). 
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4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

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

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

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

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

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

certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0724626)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 109

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

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

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

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

constante no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

de sua apresentação.  

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

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

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

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

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

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

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

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

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do  item. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

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

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

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

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

exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
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vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

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

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

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

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

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

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

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

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

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

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  
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9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 

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

manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item objeto desta licitação é de R$ 5,53 
(cinco reais e cinquenta e três centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

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

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

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

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

fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

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

não aceitação da proposta.  

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

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

Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0724626)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 114



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

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

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

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

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

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

recebimento das propostas; 
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10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

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

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

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

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

10.024, de 2019. 

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

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

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

pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

em nome da matriz. 

 

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

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

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

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

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

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

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

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 

no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 
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cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

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

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 

retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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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 os preços unitários e  totais do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

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

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerão os 

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

extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 
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12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

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

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 26.11 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. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

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

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

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração.. 

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

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

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

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

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 

17 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E  DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

17.1. O órgão gerenciador será o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

17.2.  O  Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe será órgão participante do  

registro de preços, em conformidade com o quantitativo constante no item 4 do Termo de 

Referência (Anexo I). 

  
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
  
18.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

18.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata e do órgão participante, na 
condição de contratantes: 

 

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

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

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

d) Utilizar os garrafões exclusivamente para acondicionar água nas instalações DA 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de empréstimo, no todo 
ou em parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões será do fiscal do contrato. 

 

 
19. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
19.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

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

b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios; 
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c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, 
no máximo, 02 dias úteis; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelos contratantes. 

e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

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

h) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam 
efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  acompanhar 
diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

i) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura 
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo 
ocorrência de força maior; 

j) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

k) Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja  
regularmente executado; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 

m) Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões 
de água; 

n) É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

o) Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão 
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da entrega 
da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 
 
 

20 - DA PUBLICIDADE. 
 
20.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
21.1. Os materiais destinados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas deverão ser 
entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, 
Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  
quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às sextas-feiras, ou em qualquer outro endereço fornecido 
oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do município de Maceió. 
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21.1.1. Os materiais destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe 
deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento da 
Autorização de Fornecimento, no endereço do órgão, à Av. Durval de Góes Monteiro, 
6001, CEP 57062-280, Jardim Petrópolis, Maceió-AL, ou em qualquer outro endereço 
fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do município de 
Maceió. 

 
21.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
21.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
21.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
21.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
21.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
21.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 22. 
 
 
22 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
22.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
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h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
22.2. 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. 
 
22.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
22.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

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

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

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

 

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

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

22.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
22.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
22.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
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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.  
 
22.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
22.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
22.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
22.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
22.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
22.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
22.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
23- DO PAGAMENTO. 
 
23.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela gestão contratual de cada órgão. 
 
23.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
23.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
23.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
23.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
23.6. 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 
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pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
24 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

24.1. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 
25 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
25.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material 
de Consumo). 
 
25.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

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

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

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  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 
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expediente na Administração. 

26.8.  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. 

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

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.10. 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. 
 
26.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 
Termo de Referência 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital e do Distrito Sanitário Especial Indígena 
Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL, vinculado ao Ministério da Saúde. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Atender as demandas de ambos os órgãos, proporcionando melhores condições de trabalho ao seu corpo 
funcional. 

2.3. A despesa respectiva ao TRE/AL está prevista na LOA 2020, TRE/AL, ANEXO PAC 2020 - JCGA, SEI 
0661932. 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
para o exercício 2020/2021, tipo menor preço por item.. 

3.2 A natureza da entrega será na forma de EMPRÉSTIMO, devendo a contratada fornecer o produto com o 
garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto à sua 
validade, que deverá ser de, no mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos garrafões, ou 
seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. Nesta primeira entrega, a contratada 
deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas) unidades de garrafão de 20 litros, cheios, para cada órgão 
participante, que ficarão à disposição dos órgãos, enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços. 

3.3 A ata de registro de preços terá validade de 12 meses, a partir da sua publicação. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades de cada Órgão participante desta contratação; 

4.2. A quantidade total da Ata é de 12.000 garrafões, sendo 6.000 garrafões para o TRE/AL e 6000      para 
o Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe, vinculado ao Ministério da Saúde. 

4.3. O fornecimento do produto para o TRE/AL será feito no endereço do Almoxarifado do órgão, à Av. 
Menino Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo 
CONTRATANTE, no prazo de 2 dias úteis e dentro do território do município de Maceió; 

4.4. O fornecimento do produto para o Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe será feito no 
endereço do órgão, à Av. Durval de Góes Monteiro, 6001, CEP 57062-280, Jardim Petrópolis, Maceió-AL, 
ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, no prazo de 2 dias uteis e 
dentro do território do município de Maceió. 
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4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação das unidades gestoras de cada órgão, 
por telefone ou email; 

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

4.6. Não serão aceitos garrafões soldados e/ou quebrados; 

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

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

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

5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades 
gestoras possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

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

5.10. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

5.11. Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja 
regularmente executado; 

5.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 
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5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 
garrafões de água; 

5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos assinados/carimbados 
pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão contratante, para efeito de comparação com 
os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica 
(digitalizado). 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

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

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

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

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

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

 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. No TRE/AL, a gestão do contrato será feita pelo substituto imediato da chefia da Seção de 
Almoxarifado e a fiscalização pelo chefe titular da Seção de Almoxarifado; 

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

7.2 No Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL, vinculado ao 
Ministério da Saúde, a gestão da contratação será feita pelo servidor Raphael Vasconcelos de 
Albuquerque. 

 

8. DO PAGAMENTO 

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

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

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

aplicadas; 
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8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

8.5. Os órgãos contratantes, por ocasião do pagamento, farão as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária; 

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

9.1. Os órgãos contratantes poderão aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

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

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

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

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

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

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

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A adjudicação será por item único; 

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

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

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

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

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

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 14/05/2020, às 23:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0724626)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 135



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

ANEXO II 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0002413-81.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico 
nº xx/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo, na forma do 
Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº xx/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 

2 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E  DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

2.1. O órgão gerenciador será o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

2.2.  O Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe será órgão participante do  

registro de preços, em conformidade com os quantitativos disponíveis na tabela do item 1.1. 

  
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. 
PARA O 
TRE/AL 

QUANT. 
PARA O 

DISTRITO 
INDÍGENA  

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
4 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
4.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 02 (dois) dias  úteis a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
  
5.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

5.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata e do órgão participante, na 
condição de contratantes: 

 

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

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

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

d) Utilizar os garrafões  exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de EMPRÉSTIMO, no 
todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões  será do fiscal do contrato. 
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6. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
6.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

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

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

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

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelos contratantes. 

e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

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

h) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam 
efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  acompanhar 
diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

i) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham 
a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência 
de força maior; 

j) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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k) Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja  
regularmente executado; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 

m) Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões de água; 

n) É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

o) Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão 
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da entrega 
da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 

 
 

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. Os materiais destinados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas deverão ser 
entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, 
Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  
quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às sextas-feiras, ou em qualquer outro endereço fornecido 
oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do município de Maceió. 
 

7.1.1. Os materiais destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe 
deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento da 
Autorização de Fornecimento, no endereço do órgão, à Av. Durval de Góes Monteiro, 
6001, CEP 57062-280, Jardim Petrópolis, Maceió-AL, ou em qualquer outro endereço 
fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do município de 
Maceió. 

 
7.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
7.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
7.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
7.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
7.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes 
e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
7.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 8. 
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8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

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

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

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

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

 

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

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

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

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

 
8.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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9- DO PAGAMENTO. 
 
9.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela gestão contratual de cada órgão. 
 
9.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento 
 
9.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
9.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
9.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
10 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

10.1. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
11 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
11.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
12 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
12.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO FORO. 
 
13.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
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Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0724626)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 144



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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
À SAD, 
com minuta ajustada do edital, para aprovação do

Termo de Referência ajustado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/06/2020, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724627 e o código CRC CEC85F0B.

0002413-81.2020.6.02.8000 0724627v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
Promovidas as alterações nos itens  3.2, 6.4 e 6.5

do termo de referência, no sentido de subsituir as menções a
comodato por empréstimo, conforme item 5 do Parecer 1198,
da AJ-DG (doc. 0723317), ratifico a aprovação do TR.

Isto posto, devolvo os autos à análise da Assessoria
Jurídica, considerando a nova minuta apresentada
(doc. 0724626).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/06/2020, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724720 e o código CRC 9B69E4B3.

0002413-81.2020.6.02.8000 0724720v1
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PROCESSO : 0002413-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL

 

Parecer nº 1224 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Trata-se de análise da minuta de edital de licitação

(0724626) na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo
por objeto o Registro de Preços de material de consumo –
água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas
ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas em Maceió e do Distrito Sanitário
Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL,
vinculado ao Ministério da Saúde, como partícipe, tudo
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

   
Por ocasião do Parecer nº 1.198 (0723317),

solicitamos  as seguintes diligências: 
 
 "a) alterar, nos itens  3.2, 6.4 e 6.5 do termo de

referência, as menções a comodato, para empréstimo,
conforme item 5 acima.

 b) alterar no item 1.1.1 da minuta de edital, a
natureza de comodato para empréstimo, conforme item 5
acima.

 c) inserir, no preâmbulo da minuta do edital, a
menção ao Decreto nº 7.892/2013; 

 d) aprovar o termo de referência atualizado."
 
Sanadas as anteditas pendências (0724720), no que

resultou na elaboração de nova minuta, esta Assessoria
Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93, aprova, em face de sua regularidade jurídica,  a
minuta do edital de licitação (0724626), na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando  o Registro de Preços de material de consumo –
água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas
ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas em Maceió e do Distrito Sanitário
Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL,
vinculado ao Ministério da Saúde, como partícipe. 

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/06/2020, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724814 e o código CRC 164EAA72.

0002413-81.2020.6.02.8000 0724814v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de junho 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, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame,  na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o registro de
preços de material de consumo – água mineral envasada em
garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das instalações
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em Maceió e do Distrito
Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe, sediado em Maceió/AL,
vinculado ao Ministério da Saúde, como partícipe,
consoante minuta 0724626, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1224 (0724814).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2020, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725568 e o código CRC 124D2958.
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PROCESSO : 0002413-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Material de Consumo.Água Mineral.

 

Decisão nº 1797 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0725568.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a
aquisição de material de consumo - água mineral envasada em
garrafões de 20 litros, conforme solicitado pela Secretaria de
Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0724626, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1224 (0724814), 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 02/07/2020, às 21:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726437 e o código CRC 872CD1A7.
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2020.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Considerando a determinação consignada na Decisão

1797, 0726437, encaminho os presentes autos para publicação do
instrumento convocatório da licitação.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2020, às 19:00, 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
0727456 e o código CRC 8F0A5B1F.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Verificar Adesão da IRP 08/07/2020 17:11:46 

N° da IRP
70011 - 00008/2020

Objeto

Data Limite para Adesão Data Provável da Licitação Situação da Adesão
13/07/2020 20/07/2020 Todas

Adesão
Órgão da UASG UASG Interessada Situação Respondido em

36000 - MINISTERIO DA SAUDE 257023 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE Não Confirmada 16/04/2020

Motivo da Não Adesão

Disponibilizar para Inclusão do Aviso

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

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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 Ambiente: PRODUÇÃO Verificar Adesão da IRP 16/07/2020 15:41:20 

N° da IRP
70011 - 00008/2020

Objeto

Data Limite para Adesão Data Provável da Licitação Situação da Adesão
13/07/2020 20/07/2020 Todas

Adesão

Órgão da UASG UASG Interessada Situação Respondido
em

36000 - MINISTERIO DA
SAUDE

257023 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA
AL/SE

Cancelada por Não
Confirmação 16/04/2020

Motivo da Não Adesão

Disponibilizar para Inclusão do Aviso

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

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 

Minuta  

PROCESSO Nº: 0002413-81.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 

                   Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços  de material de consumo –  água mineral 
envasada em garrafões de 20 litros, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015,  pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 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 o Registro de Preços de material  de consumo – 
água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo  conforme especificações descritas 
neste edital e seus anexos. 
 

1.1.1. A entrega dos garrafões terá natureza de EMPRÉSTIMO, devendo a 
contratada fornecer o produto com o garrafão de sua propriedade, sob os critérios 
próprios de envasamento e rígida verificação quanto à sua validade, que deverá 
ser de, no mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos 
garrafões, ou seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. 
Nesta primeira entrega, a contratada deverá fornecer o quantitativo de 200 
(duzentas) unidades de garrafão de 20 litros, cheios, que ficarão à disposição do 
órgão, enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços. 

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

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

3 - DO PRAZO DE ENTREGA   
 
3.1. O prazo máximo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
da Autorização de fornecimento. 
 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
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em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

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

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

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

certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 

do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do  item. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 

do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
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vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  
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9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item objeto desta licitação é de R$ 5,53 
(cinco reais e cinquenta e três centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação 
sugerido no ANEXO II. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 
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9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 
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10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 

no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 
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cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 

retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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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 os preços unitários e  totais do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 
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12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 26.11 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. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 
da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro 
de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser 
prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
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16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 
deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber 
a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita 
pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em 
não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
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16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 

  
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
  
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material  a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratantes: 
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a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

d) Utilizar os garrafões exclusivamente para acondicionar água nas instalações DA 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de empréstimo, no todo 
ou em parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões será do fiscal do contrato. 

 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta 
de preços; 

b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios; 

c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, 
no máximo, 02 dias úteis; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelos contratantes. 

e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

f) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 
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g) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis 
com o regime de Direito Público; 

h) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam 
efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  acompanhar 
diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

i) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura 
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo 
ocorrência de força maior; 

j) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

k) Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja  
regularmente executado; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 

m) Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões 
de água; 

n) É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

o) Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão 
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da entrega 
da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 
 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida 
Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 
18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às sextas-feiras, ou em qualquer 
outro endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do 
município de Maceió. 
 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
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20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, 
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 

c) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias de 
atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para 
assinatura do contrato; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

 

21.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

21.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
 

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela gestão contratual de cada órgão. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
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24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material 
de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5.  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.  

25.6.  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. 

25.7.  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. 

25.8.  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. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.10. 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. 
 
25.11. 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. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
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Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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 Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 
Termo de Referência 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Atender as demandas de ambos os órgãos, proporcionando melhores condições de trabalho ao seu corpo 
funcional. 

2.3. A despesa respectiva ao TRE/AL está prevista na LOA 2020, TRE/AL, ANEXO PAC 2020 - JCGA, SEI 
0661932. 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
para o exercício 2020/2021, tipo menor preço por item.. 

3.2 A natureza da entrega será na forma de EMPRÉSTIMO, devendo a contratada fornecer o produto com o 
garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto à sua 
validade, que deverá ser de, no mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos garrafões, ou 
seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. Nesta primeira entrega, a contratada 
deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas) unidades de garrafão de 20 litros, cheios, que ficarão à 
disposição do órgão, enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços. 

3.3 A ata de registro de preços terá validade de 12 meses, a partir da sua publicação. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades do TRE/AL; 

4.2. A quantidade total da Ata é de 6.000 garrafões. 

4.3. O fornecimento do produto será feito no endereço do Almoxarifado do órgão, à Av. Menino Marcelo, 
7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, no prazo 
de 2 dias úteis e dentro do território do município de Maceió; 
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4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação das unidades gestoras de cada órgão, 
por telefone ou email; 

4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 dias, a contar da 
data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou consistência, a 
empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo garrafão de água mineral, sem custo 
adicional para a CONTRATANTE; 

4.6. Não serão aceitos garrafões soldados e/ou quebrados; 

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros 
repassados para os órgãos contratantes, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 2006 da ANVISA, bem 
como deverá entregar, no ato de assinatura do contrato, análises microbiológicas e de 
contaminantes químicos, atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório devidamente credenciado para essa 
finalidade pela ANVISA; 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de Referência, 
com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 

5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios; 

5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, no máximo, 
02 dias úteis; 

5.4. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelos contratantes. 

5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

5.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades 
gestoras possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

5.9. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer 
serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior; 

5.10. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

5.11. Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja 
regularmente executado; 

5.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0732738)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 179



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 
garrafões de água; 

5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos assinados/carimbados 
pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão contratante, para efeito de comparação com 
os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica 
(digitalizado). 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será designado 
como Gestor; 

6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste Termo de Referência; 

6.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

6.5. A Contratante’ não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do presente 
EMPRÉSTIMO, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato conforme item 7 deste 
Termo de referência. 

 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. No TRE/AL, a gestão do contrato será feita pelo substituto imediato da chefia da Seção de 
Almoxarifado e a fiscalização pelo chefe titular da Seção de Almoxarifado; 

7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em 
tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente 
atestada(s) pela gestão contratual, em cada órgão; 

8.2. Os gestores poderão requerer o envio da Nota Fiscal concomitantemente ao fornecimento de 
alguns recibos, de acordo com sua conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 
dias úteis, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal; 

8.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 

aplicadas; 

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

8.5. Os órgãos contratantes, por ocasião do pagamento, farão as retenções e recolhimentos fiscais 
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determinados pela legislação tributária; 

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

9.1. Os órgãos contratantes poderão aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 
aplicar outras mais severas; 

9.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, considerando a data 
da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

9.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias de atraso no 
cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do contrato; 

9.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

9.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso, 
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 dias do início do cumprimento das 
obrigações contratuais; 

9.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa; 

9.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, 
se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A adjudicação será por item único; 

10.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a vigência 
do Contrato; 

10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor valor unitário da 
água mineral envasada em garrafão de 20 litros; 

10.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga dos produtos. 

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

11.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade, no que couber, com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 14/05/2020, às 23:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

ANEXO II 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
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Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0002413-81.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico 
nº xx/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo, na forma do 
Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2020: 
 
1.2.

 Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº xx/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 02 (dois) dias  úteis a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. 
PARA O 
TRE/AL 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
  
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material  a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratantes: 
 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

d) Utilizar os garrafões  exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de EMPRÉSTIMO, no 
todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões  será do fiscal do contrato. 

 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios; 

c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, no 
máximo, 02 dias úteis; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelos contratantes. 

e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

f) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

g) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de Direito Público; 

h) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam 
efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  acompanhar 
diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

i) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham 
a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência 
de força maior; 

j) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

k) Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja  
regularmente executado; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 

m) Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões de água; 

n) É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

o) Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão 
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da entrega 
da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 
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6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida 
Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 
18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às sextas-feiras, ou em qualquer 
outro endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do 
município de Maceió. 
 
 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes 
e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 8. 
 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
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g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, 
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 

c) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias de 
atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para 
assinatura do contrato; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

 

7.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

7.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
 

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
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7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela gestão contratual de cada órgão. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
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8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

9.1. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2020.
À COMAP,
informando que o Distrito Indígena não confirmou

a participação no registro de preços, conforme evento
SEI 0732505, razão pela qual aajustei o edital e seus anexos
incluindo o Termo de Referência para excluir os dados do
referido órgão.

Assim, enacminho os autos para ratificação e
demais providências, inclusive envio à AJ-DG, para ciência e
ratificação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/07/2020, às 10:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732739 e o código CRC 3382FF71.

0002413-81.2020.6.02.8000 0732739v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2020.
 
 
À SAD, para ratificação das alterações realizadas

pela SLC e demais providências.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/07/2020, às 16:11, 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
0733138 e o código CRC DEA05F73.

0002413-81.2020.6.02.8000 0733138v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2020.
 
 
Ratifico as alterações realizadas pela Seção de

Licitações e Contratos, descritas no Despacho SLC 0732739,
ao tempo em que encaminho os presentes autos para análise
da nova minuta de edital, 0732738.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/07/2020, às 18:24, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733144 e o código CRC B71BC3F5.
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PROCESSO : 0002413-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL

 

Parecer nº 1327 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
Ciente da informação da SLC (0732739), dando

conta da exclusão do Órgão Partícipe Distrito Indígena em
razão de sua não confirmação no registro de preços,
conforme evento SEI 0732505, gerando ajustes no edital e
seus anexos, esta Assessoria Jurídica ratifica o Parecer 1224 e
aprova a nova versão da minuta (0732738), nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando  o
Registro de Preços de material de consumo – água mineral
envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao
abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas em Maceió.

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 20/07/2020, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/07/2020, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733277 e o código CRC B1417613.

0002413-81.2020.6.02.8000 0733277v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de julho de 2020.
 
Senhor Presidente,
 
Aprovada a nova versão da minuta de edital

constante no evento SEI nº 0732738, consoante Parecer AJ-
DG nº 1327/2020 (0733277), da Assessoria Jurídica desta
Diretoria Geral, submeto os autos eletrônicos à superior
consideração de Vossa Excelência para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a abertura da fase externa da licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando o registro de preços de material
de consumo – água mineral envasada em garrafões de 20
litros, com vistas ao abastecimento das diversas unidades do
Tribunal Regional Eleitoral em Maceió/AL.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/07/2020, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733603 e o código CRC 78791A6C.
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PROCESSO : 0002413-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de material de consumo. Água mineral.

 

Decisão nº 1901 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0733603, AUTORIZO, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, nas prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com
suas posteriores alterações, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando o Registro de Preços de material de
consumo – água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com
vistas ao abastecimento das diversas unidades do Tribunal Regional
Eleitoral em Maceió/AL, tudo de acordo com a justificativa constante
no termo de referência elaborado pela Seção de Almoxarifado -
SEALMOX e aprovado pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0732738, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer 1327 (0733277) 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 22/07/2020, às 18:09, 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
0734874 e o código CRC FA9AFBE0.
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2020.
À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Considerando a determinação consignada na

Decisão 1901 (doc. 0734874), encaminho os presentes autos
para publicação do instrumento convocatório da licitação.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 22/07/2020, às 21:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735156 e o código CRC B9E51E76.

0002413-81.2020.6.02.8000 0735156v1

Despacho GSAD 0735156         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 196



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020 

 
PROCESSO Nº: 0002413-81.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 10 de agosto de 2020 

                   Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o 
Registro de Preços  de material de consumo –  água mineral envasada em garrafões de 20 litros, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015,  
pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 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 o Registro de Preços de material  de consumo – água 
mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, tudo  conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 

1.1.1. A entrega dos garrafões terá natureza de EMPRÉSTIMO, devendo a contratada 
fornecer o produto com o garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios de 
envasamento e rígida verificação quanto à sua validade, que deverá ser de, no mínimo, 
dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos garrafões, ou seja, deverão ser 
todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. Nesta primeira entrega, a contratada 
deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas) unidades de garrafão de 20 litros, cheios, 
que ficarão à disposição do órgão, enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços. 

 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório 
é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no Registro, 
que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo beneficiário do 
registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, 
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o 
detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em 
referida licitação. 
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3 - DO PRAZO DE ENTREGA   
 
3.1. O prazo máximo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da 
Autorização de fornecimento. 
 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema 
de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 

Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 

em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
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menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
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habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação constante 

no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 
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8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do  item. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 

de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 
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habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 

de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados.  
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8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item objeto desta licitação é de R$ 5,53 (cinco reais 
e cinquenta e três centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 
2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, 
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
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9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
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expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 

2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 

e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 

do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
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Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo 

em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitários e  totais do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 

dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
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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 26.11 deste Edital, 
Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata 
de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 
no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro 
do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item anterior será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do 
decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para assinatura do 
documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 
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16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 deste 
edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a Nota 
de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que procederá 
à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela 
autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em não sendo 
cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do 
subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta licitação, se for 
conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita autorização desta, sob 
pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
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16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma responsabilidade, 
em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

  
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
  
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o material  a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratantes: 
 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será designado como 
Gestor; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução 
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do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

d) Utilizar os garrafões exclusivamente para acondicionar água nas instalações DA Contratante, 
não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de empréstimo, no todo ou em 
parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões será do fiscal do contrato. 

 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da Administração Pública 
(não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Termo de Referência, 
com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 

b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios; 

c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, no máximo, 
02 dias úteis; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelos 
contratantes. 

e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

f) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

g) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito 
Público; 

h) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam efetuar 
pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  acompanhar diariamente tal 
endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

i) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham a 
ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência de força 
maior; 
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j) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

k) Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja  
regularmente executado; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 

m) Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões de água; 

n) É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

o) Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos assinados/carimbados 
pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão contratante, para efeito de comparação 
com os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica 
(digitalizado). 
 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do 
Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, em 
conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 
2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 
7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  
quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às sextas-feiras, ou em qualquer outro endereço fornecido 
oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do município de Maceió. 
 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, será 
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item 
objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e 
ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento 
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, substituir o produto 
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de 
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validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 
aplicar outras mais severas; 

b) Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, considerando a data 
da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato; 

c) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias de atraso no 
cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do 
contrato; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

 

21.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme 
o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 dias do início do 
cumprimento das obrigações contratuais. 

21.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
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21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se 
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento 
do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua 
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante 
contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através 
de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação 
da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em 
até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada 
pela gestão contratual de cada órgão. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não 
incidam retenções indesejáveis. 
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22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, 
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o 
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus 
parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 167674 (Julgamento de 
Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5.  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.  

25.6.  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. 

25.7.  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. 

25.8.  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 
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interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.10. 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. 
 
25.11. 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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, 
no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites 
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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, 23 de julho de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
Termo de Referência 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao abastecimento das 
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Atender as demandas de ambos os órgãos, proporcionando melhores condições de trabalho ao seu corpo 
funcional. 

2.3. A despesa respectiva ao TRE/AL está prevista na LOA 2020, TRE/AL, ANEXO PAC 2020 - JCGA, SEI 
0661932. 

 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
para o exercício 2020/2021, tipo menor preço por item.. 

3.2 A natureza da entrega será na forma de EMPRÉSTIMO, devendo a contratada fornecer o produto com o 
garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto à sua 
validade, que deverá ser de, no mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos garrafões, ou 
seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. Nesta primeira entrega, a contratada 
deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas) unidades de garrafão de 20 litros, cheios, que ficarão à 
disposição do órgão, enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços. 

3.3 A ata de registro de preços terá validade de 12 meses, a partir da sua publicação. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades do TRE/AL; 

4.2. A quantidade total da Ata é de 6.000 garrafões. 

4.3. O fornecimento do produto será feito no endereço do Almoxarifado do órgão, à Av. Menino Marcelo, 
7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, no prazo 
de 2 dias úteis e dentro do território do município de Maceió; 
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4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação das unidades gestoras de cada órgão, 
por telefone ou email; 

4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 dias, a contar da 
data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou consistência, a 
empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo garrafão de água mineral, sem custo 
adicional para a CONTRATANTE; 

4.6. Não serão aceitos garrafões soldados e/ou quebrados; 

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros 
repassados para os órgãos contratantes, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 2006 da ANVISA, bem 
como deverá entregar, no ato de assinatura do contrato, análises microbiológicas e de 
contaminantes químicos, atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório devidamente credenciado para essa 
finalidade pela ANVISA; 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de Referência, 
com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 

5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios; 

5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, no máximo, 
02 dias úteis; 

5.4. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelos contratantes. 

5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

5.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades 
gestoras possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

5.9. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer 
serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior; 

5.10. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

5.11. Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja 
regularmente executado; 

5.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 
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5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 
garrafões de água; 

5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos assinados/carimbados 
pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão contratante, para efeito de comparação com 
os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica 
(digitalizado). 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será designado 
como Gestor; 

6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste Termo de Referência; 

6.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

6.5. A Contratante’ não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do presente 
EMPRÉSTIMO, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato conforme item 7 deste 
Termo de referência. 

 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. No TRE/AL, a gestão do contrato será feita pelo substituto imediato da chefia da Seção de 
Almoxarifado e a fiscalização pelo chefe titular da Seção de Almoxarifado; 

7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em 
tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente 
atestada(s) pela gestão contratual, em cada órgão; 

8.2. Os gestores poderão requerer o envio da Nota Fiscal concomitantemente ao fornecimento de 
alguns recibos, de acordo com sua conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 
dias úteis, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal; 

8.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 

aplicadas; 

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

8.5. Os órgãos contratantes, por ocasião do pagamento, farão as retenções e recolhimentos fiscais 
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determinados pela legislação tributária; 

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

9.1. Os órgãos contratantes poderão aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 
aplicar outras mais severas; 

9.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, considerando a data 
da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

9.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias de atraso no 
cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do contrato; 

9.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

9.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso, 
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 dias do início do cumprimento das 
obrigações contratuais; 

9.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa; 

9.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, 
se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A adjudicação será por item único; 

10.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a vigência 
do Contrato; 

10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor valor unitário da 
água mineral envasada em garrafão de 20 litros; 

10.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga dos produtos. 

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

11.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade, no que couber, com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 14/05/2020, às 23:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0002413-81.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 48/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico 
nº 48/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo, na forma do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2020: 
 
1.2.

 Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 48/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 02 (dois) dias  úteis a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. 
PARA O 
TRE/AL 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
  
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material  a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratantes: 
 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

d) Utilizar os garrafões  exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de EMPRÉSTIMO, no 
todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões  será do fiscal do contrato. 

 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios; 

c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, no 
máximo, 02 dias úteis; 

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelos contratantes. 

e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

f) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

g) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de Direito Público; 

h) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam 
efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  acompanhar 
diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos CONTRATANTES; 

i) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham 
a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência 
de força maior; 

j) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

k) Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja  
regularmente executado; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato; 

m) Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões de água; 

n) É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

o) Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão 
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da entrega 
da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 
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6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida 
Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 
18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às sextas-feiras, ou em qualquer 
outro endereço fornecido oportunamente pelo CONTRATANTE, dentro do território do 
município de Maceió. 
 
 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes 
e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 8. 
 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
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g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, 
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 

c) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias de 
atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para 
assinatura do contrato; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos; 

 

7.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

7.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
 

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
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7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela gestão contratual de cada órgão. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 48/2020 (0735908)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 228



 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

9.1. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 37 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020

 

PROCESSO Nº: 0002413-81.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 10 de agosto de 2020

                    Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços  de material
de consumo –  água mineral envasada em garrafões de 20 litros, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015,  pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 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.
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1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
de consumo – água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao
abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo
 conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

 

1. . A entrega dos garrafões terá natureza de EMPRÉSTIMO, devendo a contratada
fornecer o produto com o garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios
de envasamento e rígida verificação quanto à sua validade, que deverá ser de, no
mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos garrafões, ou
seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. Nesta
primeira entrega, a contratada deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas)
unidades de garrafão de 20 litros, cheios, que ficarão à disposição do órgão,
enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços.

 

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA 

 

3.1.         O prazo máximo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis a partir do
recebimento da Autorização de fornecimento.
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4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

 

4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.   Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do  item.
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8.6.     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. .   O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8. . No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8. . Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
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somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8. .          Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019. 

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
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Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item objeto desta licitação é de R$ 5,53
(cinco reais e cinquenta e três centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
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proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.

9. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.          Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

10. .          Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
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recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

10.7.     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 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
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seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.
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10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
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prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;
d. conter os preços unitários e  totais do item ofertado.
k.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

12. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
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recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.4.          Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.     A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.     Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar
a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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
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discriminado no item 26.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .          Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
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administração.

 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

 

16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019.

 

16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não

Edital 37 (0735909)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 246



seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.      Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.      O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1.     O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2.     O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13.      O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
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16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15.      A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

 

16.16.      As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17.      O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

                                 

17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material  a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratantes:

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado Gestor;

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação;

c) Comunicar imediatamente à qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

d) Utilizar os garrafões exclusivamente para acondicionar água nas instalações DA
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins;

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de empréstimo, no
todo ou em parte, sob qualquer pretexto;

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões será do fiscal do contrato.

 

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2.       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

 

a. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da
proposta de preços;

b. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios;

c. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em,
no máximo, 02 dias úteis;

d. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento empreendidos pelos contratantes.

e. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;
f. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
g. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar

com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público;

h. Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam
efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA 
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos
CONTRATANTES;

i. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo
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ocorrência de força maior;
j. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados
necessários;

k. Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato
seja  regularmente executado;

l. Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato;
m. Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões de

água;
n. É vedada a terceirização da entrega de garrafões.
o. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos

assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da
entrega da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado).

 

 

19 - DA PUBLICIDADE.

 

19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.       Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir
do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no
horário das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às
sextas-feiras, ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo
CONTRATANTE, dentro do território do município de Maceió.

 

20.2.         Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.
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20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

20.4.          O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

20.5.          Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

20.7.            O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias
úteis, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;
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e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

21.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, considerando
a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor
atualizado do contrato;

c) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias de
atraso cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para
assinatura do contrato;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
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a Administração, por prazo não superior a 05 anos;

 

1. . Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
dias do início do cumprimento das obrigações contratuais.

2. . A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa.

 

21.4.3.        Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

 

 

21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota
Fiscal, devidamente atestada pela gestão contratual de cada órgão.

 

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
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22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º ,
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).

 

24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
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dotações orçamentárias respectivas.

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

25.1.          Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2.          Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.3.         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.

25.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

25.5.         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.

25.6.          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.

25.7.         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.

25.8.          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.

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.10.      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.

 

25.11.     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.
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25.12.     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.

 

25.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.      Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

25.15.      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, 23 de julho de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

ANEXO I

Termo de Referência

 

1.DO OBJETO
1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao

abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital.
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2.DA JUSTIFICATIVA
2. Atender as demandas de ambos os órgãos, proporcionando melhores condições

de trabalho ao seu corpo funcional.
2. A despesa respectiva ao TRE/AL está prevista na LOA 2020, TRE/AL, ANEXO PAC

2020 - JCGA, SEI 0661932.

 

3.ESTRATÉGIA DE COMPRA
3. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS, para o exercício 2020/2021, tipo menor preço por item..
3. A natureza da entrega será na forma de EMPRÉSTIMO, devendo a contratada

fornecer o produto com o garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios
de envasamento e rígida verificação quanto à sua validade, que deverá ser de, no
mínimo, dois anos e onze meses a partir da data de entrega dos garrafões, ou
seja, deverão ser todos novos, com no máximo 1 mês de fabricação. Nesta
primeira entrega, a contratada deverá fornecer o quantitativo de 200 (duzentas)
unidades de garrafão de 20 litros, cheios, que ficarão à disposição do órgão,
enquanto vigorar a Ata de Registro de Preços.

3. A ata de registro de preços terá validade de 12 meses, a partir da sua publicação.

 

4.DAS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO

4. A solicitação será de acordo com as necessidades do TRE/AL;
4. A quantidade total da Ata é de 6.000 garrafões.
4. O fornecimento do produto será feito no endereço do Almoxarifado do órgão, à

Av. Menino Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido
oportunamente pelo CONTRATANTE, no prazo de 2 dias úteis e dentro do
território do município de Maceió;

 

4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação das unidades gestoras de
cada órgão, por telefone ou email;

4. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 dias, a
contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de gosto,
cheiro e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o
respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a CONTRATANTE;

4. Não serão aceitos garrafões soldados e/ou quebrados;
4. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água mineral de

20 litros repassados para os órgãos contratantes, por força contratual, são
envasados por indústrias que sigam as recomendações da Resolução RDC nº
173, de 13 de setembro de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato
de assinatura do contrato, análises microbiológicas e de contaminantes químicos,
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atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do respectivo
procedimento licitatório, realizadas em laboratório devidamente credenciado para
essa finalidade pela ANVISA;

 

5.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de

Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da
proposta de preços;

5. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios;

5. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em,
no máximo, 02 dias úteis;

5. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento empreendidos pelos contratantes.

5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;
5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
5. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar

com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público;

5. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as
unidades gestoras possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário,
devendo a CONTRATADA  acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as
demandas dos CONTRATANTES;

5. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo
ocorrência de força maior;

5. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados
necessários;

5. Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato seja
regularmente executado;

5. Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato;
5. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até

400 garrafões de água;
5. É vedada a terceirização da entrega de garrafões.
5. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos

assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da
entrega da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado).

 

6.DAS OBRIGAÇÕES DO
CONTRATANTE
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CONTRATANTE
6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será

designado como Gestor;
6. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste Termo de

Referência;
6. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na

execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
pertinentes;

6. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas
instalações da Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins;

6. A Contratante’ não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do
presente EMPRÉSTIMO, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto;

6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato conforme item 7
deste Termo de referência.

 

7.DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
7. No TRE/AL, a gestão do contrato será feita pelo substituto imediato da chefia da

Seção de Almoxarifado e a fiscalização pelo chefe titular da Seção de
Almoxarifado;

1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes.

 

8.DO PAGAMENTO
8. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito

em conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela gestão contratual, em cada órgão;

8. Os gestores poderão requerer o envio da Nota Fiscal concomitantemente ao
fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua conveniência, situação em
que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, contados da entrega da
respectiva Nota Fiscal;

8. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

8. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
8. Os órgãos contratantes, por ocasião do pagamento, farão as retenções e

recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

 

9.DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
9. Os órgãos contratantes poderão aplicar as seguintes sanções administrativas,

sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
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1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida,
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30
dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à
convocação para assinatura do contrato;

4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 anos;

9. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;

9. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;

9. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

10.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10. A adjudicação será por item único;
10. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a

vigência do Contrato;
10. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor valor

unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros;
10. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga dos

produtos.

11.DOS CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE
11. 

Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade, no que couber,
com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de
2010 - MPOG

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 14/05/2020, às 23:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

 

 

ANEXO II
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PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  
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Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?              (   ) Sim                      (   ) Não        
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ITEMDESCRIÇÃOMARCAUNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

QUANT.
PARA O
TRE/AL

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020

 

Processo nº 0002413-81.2020.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 48/2020

 

 

MINUTA

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 48/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e
demais normas legais aplicáveis.

 

 

1 – DO OBJETO.

 

1.1.           A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2020:
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1.2.   Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº
48/2020:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

2.1.           O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 02 (dois) dias  úteis a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

                                 

4.1.            São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
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b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material  a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

 

4.2.         São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratantes:

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado Gestor;

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação;

c) Comunicar imediatamente à qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

d) Utilizar os garrafõesexclusivamente para acondicionar água nas instalações da
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins;

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de EMPRÉSTIMO, no
todo ou em parte, sob qualquer pretexto;

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafõesserá do fiscal do contrato.
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5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

5.1.         São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

 

5.2.         São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da
proposta de preços;

b. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios;

c. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em,
no máximo, 02 dias úteis;

d. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento empreendidos pelos contratantes.

e. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;
f. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
g. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar

com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público;

h. Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras possam
efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA 
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acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos
CONTRATANTES;

i. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo
ocorrência de força maior;

j. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados
necessários;

k. Cumprir as determinações dos Gestores do contrato, a fim de que o contrato
seja  regularmente executado;

l. Responder pela adequação, qualidade e segurança da execução do contrato;
m. Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 400 garrafões de

água;
n. É vedada a terceirização da entrega de garrafões.
o. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos

assinados/carimbados pelos gestores ou fiscais responsáveis de cada órgão
contratante, para efeito de comparação com os recibos entregues no ato da
entrega da água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado).

 

 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

6.1.         Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir
do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no
horário das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 16hs às
sextas-feiras, ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo
CONTRATANTE, dentro do território do município de Maceió.

 

 

6.2.           Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

 

6.3.       O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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6.4.            O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

6.5.            Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

6.6.       O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

6.7.          O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias
úteis, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 8.

 

 

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

7.1.           Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;
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f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j. cometer fraude fiscal.

 

7.2.            Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

7.3.            As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, considerando
a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor
atualizado do contrato;

c) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias de
atraso cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para
assinatura do contrato;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 05 anos;
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1. . Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
dias do início do cumprimento das obrigações contratuais.

2. . A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa.

 

7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

 

 

7.5.            O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

7.6.            Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

7.7.            O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

7.8.         Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

7.9.            Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

7.10.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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7.11.         O período de atraso será contado em dias corridos.

 

7.12.         No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

7.13.         Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

7.14.         Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

8- DO PAGAMENTO.

 

8.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota
Fiscal, devidamente atestada pela gestão contratual de cada órgão.

 

8.2.            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

8.3.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento

 

8.4.            O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

8.5.            Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
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8.6.         Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

9. Os materiais devem ser constituídos, no todo ou     em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º ,
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

 

10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

10.1.      É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

11 - DA PUBLICAÇÃO.

 

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.
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12 – DO FORO.

 

12.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

 

Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

Pela Empresa:

Em 23 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/07/2020, às 23:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735909 e o código CRC 00E428FB.

0002413-81.2020.6.02.8000 0735909v2
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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 23:36:09 

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 00048/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00008/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0002413-81.2020 Menor Preço Sim Não  

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

Validade da Ata SRP   Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 1 1 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
27/07/2020

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 27/07/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Registro de Preços de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, conforme o 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=28896031&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/07/2020 23:36:29 

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 00048/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00008/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Sim Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 445485 - Água mineral natural
Unidade de Fornecimento
Garrafão 20,00 L
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
6000 Bens Comuns Menor Preço 5,5300

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

30000

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 6000

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável

Valor Máximo Aceitá
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0011059-21.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação do Curso online
"Responsabilidade dos Agentes, Rescisão do Contrato e Aplicação de Sanções aos Licitantes
e Contratados", para até 30 (trinta) participantes; Contratada: Zênite Informação e
Consultoria S/A (CNPJ nº 86.781.069/0001-15); Valor Total: R$32.280,00 (trinta e dois mil
duzentos e oitenta reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo
13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-
Geral, em exercício; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0001239-48.2020. Objeto: Registro de Preços de Divisórias. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 27/07/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco
Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00026-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 27/07/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/08/2020 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 - 24/07/2020) 90030-00001-2020NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 15/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD
BRASIL LTDA. OBJETO: Serviços de extensão de garantia para sistemas de servidores em
lâmina, "blade servers", compostos por rack, chassis Blade System C7000 e servidores
blades ProLiant BL460c G9 (e respectivos módulos instalados), do fabricante Hewlett
Packard Enterprise (HPE), incluindo manutenção corretiva e suporte técnico. ORIGEM:
Dispensa de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168400, ND 3390.40 e 2020NE500800,
datada de 25.06.2020. PREÇO TOTAL: R$ 154.800,00. VIGÊNCIA: 24.07.2020 a 24.07.2021.
PA: 0003587-39.2020. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em
24.07.2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

7°Aditivo-Contrato n°09/2017. Contratante: TRF5ªR. Contratada: ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA. CNPJ:59.456.277/0001-76. Fundamento Legal: PAV n°0004585-
70.2020.4.05.7000-TRF5ªR; art.57,II da Lei n°8.666/1993 e cláusula décima quinta do
Contrato. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 06 meses e reajustar os valores
do Contrato. Vigência: 1º/08/2020 até 31/01/2021. Valor: passará de R$ 267.265,02 para
277.955,62 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta
e dois centavos), em virtude de reajuste correspondente a 4%. Recursos Orçamentários:
PT-168462,ED-339040.21 Assinatura: 24/07/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos
Motta, Diretora Geral-TRF5ªR. e João Carlos Orestes, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n.º 0001730-71.2020.6.01.8000. Nota de Empenho 2020NE000370. Contratante:
TRE/AC. Contratada: HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRAT I V A
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNPJ sob o n.º 07.305.943/0001-71. Objeto: contratação
de curso de capacitação denominado "Curso Prático de Legislação de pessoal - atualização
do RJU", para até 30 (trinta) servidores do TRE-AC, no período de 27/07/2020 a
30/07/2020, na modalidade telepresencial, totalizando 16 horas/aula. Valor: R$ 31.365,00
(trinta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais). Fundamento Legal: art. 25, inciso II, c/c
art. 13, inciso VI, ambos da Lei n. 8.666/1993. Reconhecimento: em 22/07/2020, por
Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral. Ratificação: em 23/07/2020, pela
Desembargadora Denise Castelo Bonfim, Presidente do TRE/AC.

R E T I F I C AÇ ÃO

No Processo n.º 0000618-67.2020.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º
17/2020. Pregão Eletrônico/SRP n.º 22/2020. Na publicação do DOU nº 118, de
23/06/2020, Seção 3, pág. 99.

ONDE SE LÊ: "Validade: 12 meses, a contar desta publicação",
LEIA-SE: "Validade: de 27/07/2020 a 27/07/2021".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0004560-80.2020.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 22/07/2020, o resultado do Pregão Eletrônico
nº 42/2020, cujo objeto é a aquisição de material permanente -balança de bancada
mecânica, para pesagem dos resíduos sólidos recicláveis produzidos internamente no
TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital, e de acordo com
requisição promovida pela Seção de Patrimônio - SEPAT, em que foi adjudicado à
empresa MARCOS LIMA PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.730.771/0001-46, no
valor de R$ 829,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 24 de julho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0002413-81.2020. Objeto: Registro de Preços de água mineral envasada em
garrafões de 20 litros, conforme o edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
27/07/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00048-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 27/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 10/08/2020 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 DA BAHIA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

- 0048819-79.2020.6.05.8000
Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 3/2020, firmado entre o Tribunal Regional
da Eleitoral da Bahia e a Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC: 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 Regina Celeste Bezerra
Affonso de Carvalho, pela FUNDAC.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 201112019. Objeto: Prestação de serviços de terceirização de mão de obra
através da instalação, por prazo determinado, de 732 (setecentos e trinta e dois) postos de
TÉCNICOS EM URNA, a serem distribuídos na capital, região metropolitana e interior do
Estado do Ceará, no intuito de dar suporte às diversas atividades nas Eleições 2020,
conforme especificações do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
27/07/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21
- Centro, - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00044-
2020. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/08/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIASGnet - 24/07/2020) 70007-00001-2020NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 72/2018 celebrado com a empresa CLARO S/A,
CNPJ: 40.432.544/0001-47. Este termo aditivo visa prorrogar o Contrato por mais 12 (doze)
meses, a partir de 27 de julho de 2020. O valor mensal do contrato passa a ser 270,00
(duzentos e setenta reais) para as cinco linhas atualmente contratadas, sendo o valor
global de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), a partir de 27 de julho de 2020.
Fundamento: no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Décima do
Contrato n.º 72/2018, e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º 494/2020.
Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Glayson
Francy Adriano Araújo. DATA: 23/07/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 9466/2019. Contrato TRE/GO nº 46/2020. Objeto fornecimento,
desinstalação/instalação de aparelhos de ar condicionado. Empresa VÍCON COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. CNPJ: 17.181.375/0001-06. Valor Global: R$ 82.167,02.
Fundamento Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: A partir de sua assinatura até o
término do prazo de garantia técnica de 1 ano do recebimento definitivo. PT:
02.122.0033.20GP.0052. ND: 339039 e 449052. Empenho: 2020NE000584 e
2020NE000579, emitidos em 01/07/2020 e 30/06/2020. Signatários: Cristina Tokarski
Persijn, Diretora-Geral do TRE/GO, em substituição, pelo Contratante e Israel Oliveira
Santos, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo:13115/2019. Contrato TRE/GO nº 47/2020. Objeto: Execução de serviços de
reforma das redes elétricas e lógica do depósito de urnas e áreas de manutenção de urnas.
Empresa: ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ: 30.223.850/0001-10. Valor
Global: R$ 114.615,75. Fundamento Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 180 dias
a partir 23/07/2020. PT: 02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2020NE000597,
emitido em 06/07/2020. Signatários: Cristina Tokarski Persijn, Diretora-Geral do TRE/GO,
em substituição, pelo Contratante e Arthur Cesar da Costa Rodrigues, pela Contratada.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 5/2020

PAD: 4863/2020. Objeto: pagamento de benefício alimentação aos eleitores convocados
para trabalhar nas Eleições 2020. Não haverá transferência de recursos financeiros.
Vigência: de 24/07/2020 a 31/01/2021. Signatários: Cristina Tokarski Persijn, Diretora-Geral
do TRE/GO, em substituição e Rui Barbosa Mesquita, gerente geral da Agência Setor
Público Goiás, pelo Banco do Brasil S/A.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Tomada de
Preços nº 01/2020 (Processo nº 2798/2020), que tem por objeto a contratação de
serviços de engenharia visando à reforma de fachadas, área de implantação e passeios
dos Edifícios Sede a Anexo I do Tribunal. O objeto do certame foi adjudicado à
empresa ARKAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.074.377/0001-58), pelo valor total de R$
195.968,56 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e seis centavos).Data da homologação e adjudicação: 23/07/2020. Os autos
encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia, 24 de julho de 2020.
WILSON GAMBOGE JÚNIOR

Diretor-Geral
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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

Número 48/2020
SEI 0002413-81.2020.6.02.8000

Data: 10/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material  de consumo – água mineral envasada em garrafões de 20 litros, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor unitário estimado : R$ 5,53
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/07/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736529 e o código CRC 52EF97F6.
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jZyZ9l̀emZeàZ\9YZ\9jè_̂ye\9gaja_̂_�̀aZ\9]e\_e91̀ab[Ŷg9legZ9lè�Z]Z9]e9sr9�[y�9̂YZp9]ezeY]Z9̂_[̂ 9̀jZyZ
\[b\_a_[_Zp9ey9k̂je9]̂9Yeje\\a]̂]e9]Z9\èzacZp9Z9\èza]Z̀9�:623�5:9�32�5:3279�2:32:9�1�jYajZ
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�9}ot9<\9l̀emZeàZ\9lZ]èiZ9k[YjaZŶ 9̀jZyZ9yeyb̀Z\9]e9ef[ale9]e9̂lZaZt
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.
 
Segue anexo aos presentes autos proposta de licitante 1º

classificado no Pregão 48/2020, aquisição água mineral, com o
objetivo de V.Sª analisar a conformidade técnica.

Reabertura da sessão para o dia 12/08/2020 15h.
 
PROPOSTA: 0743359
 
Cordialmente.
 
Pregoeiro Oficial TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 10/08/2020, às 18:09, 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
0743360 e o código CRC A60B9332.

0002413-81.2020.6.02.8000 0743360v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2020.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise da proposta apresentada pela empresa

David Araujo dos Santos 0743359, temos que:
 
1. Solicitamos no Edital o objeto água mineral

envasada em garrafões de 20 litros.
O licitante proponente nos oferta "água mineral

adicionada de sais minerais, marca VITALE 7".
 
2. Exigimos, ainda, no item 4.7 do Termo de

Referência, que a empresa deverá comprovar que os garrafões
de água mineral de 20 litros... são envasados por indústrias
que sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de
13 de setembro de 2006 da ANVISA.

 
Em pesquisa realizada no site da água Vitale 7,

obtemos a informação de que a água é "extraıd́a de um poço
artesiano com 140 metros de profundidade". Em seguida, é
adicionada de sais minerais, para então ser envasada e
comercializada.

 

Por definição, para efeito da Resolução RDC
173/2006 ANVISA, considera-se:
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1. Água mineral natural: água obtida diretamente
de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas. É
caracterizada pelo conteúdo definido e constante de
determinados sais minerais, oligoelementos e outros
constituintes considerando as flutuações naturais.

2. Água natural: água obtida diretamente de
fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas. É
caracterizada pelo conteúdo definido e constante de
determinados sais minerais, oligoelementos e outros
constituintes, em níveis inferiores aos mínimos
estabelecidos para água mineral natural. O conteúdo
dos constituintes pode ter flutuações naturais.

 
Perceba-se a diferença entre esses dois tipos de

água: A água mineral é retirada do subsolo e vendida
diretamente ao consumidor. Já a água natural adicionada de
sais também pode ser retirada do subsolo e adicionada pelo
menos um tipo de sal na proporção de 30 a 60 miligramas por
litro, antes do envasamento e comercialização.

https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/agua-mineral-
ou-adicionada-de-sais-veja-a-diferenca.

 
De todo o exposto, esta unidade entende que o

produto ofertado NÃO ATENDE às solicitações do Edital, por
não ser definida como água mineral natural, de acordo com a
Resolução RDC 173/2006 ANVISA, e sim água natural, pois
adicionada de sais de forma artificial, antes de seu envase.

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/08/2020, às 13:32, 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
0743819 e o código CRC 4A1B6325.

0002413-81.2020.6.02.8000 0743819v1
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AO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020

 
 OBSERVAÇÕES: 
 Valor da proposta: R$27.000,00

 Local de entrega: Almoxarifado
qualquer outro endereço fornecido oportunamente
antecedência mínima de 48 hs 

 Pagamento: Nota de empenho

 Empréstimo de garrafões borrachudos

 Declaro: que estão incluídos
incidentes sobre o objeto do pregão

 Dados bancários: Caixa Econômica Federal 

 Validade da proposta: 60 (sessenta

 
ÁGUA AMIGÃO – 25 ANOS DE ATENDIMENTO
 

Nestes termos, pede deferimento; 

Maceió

 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 
ÁGUA MINERAL 

NATURAL MAINÁ 

  

PROPOSTA COMERCIAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020 

27.000,00 (Vinte e sete mil reais); 

lmoxarifado – AV. Menino Marcelo, 7.200-D, Serraria – 
qualquer outro endereço fornecido oportunamente pelo contratante, desde que com

48 hs e dentro do território de município de Maceió; 
Nota de empenho; 

Empréstimo de garrafões borrachudos – em regime de comodato; 

que estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza
incidentes sobre o objeto do pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título

Caixa Econômica Federal – Agência: 2391 / Op.: 003 / Conta: 100

sessenta) dias. 

ANOS DE ATENDIMENTO 

 
                                                                                  
                                                                                 
 
 
 

 
 

Maceió-AL, 12 de Agosto de 2020 

Kleber G. C. de Oliveira 
Sócio Proprietário 

CPF: 157.715.308-16 
 

UNID. QTD 
VALOR UNIT. 

(R$) 
GARRAFÃO 

20L 
6.000 4,50 

VALOR TOTAL = 

 

Maceió/AL ou em 
desde que com 

 

de qualquer natureza 
nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

Agência: 2391 / Op.: 003 / Conta: 100-4; 

                                                                                   
                                                                                  

 
 
 
 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
(R$) 

27.000,00 

VALOR TOTAL =  27.000,00 
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PLANILHA DE DADOS PARA 

Dados da empresa: 
RAZÃO SOCIAL O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 
CNPJ 18.008.915/0001
ENDEREÇO RUA ABELARDO PUGLIESE, Nº 55, JATIÚCA 
CEP 57036-020
FONES (82) 3327
E-MAIL CONTATO
SITE INTERNET WWW.AGUAAMIGAO.COM.BR

 
Dados do Representante da Empresa:
NOME KLEBER GASTÃO 
CARGO SÓCIO PROPRIETÁRIO
NACIONALIDADE BRASILEIRO
ESTADO CIVIL CASADO 
PROFISSÃO COMERCIANTE
ENDEREÇO  RUA PROFª NADYR MAIA GOMES RÊGO, Nº 49, JATIÚCA 
CEP 57036-760
FONE (82) 98752
E-MAIL KLEBER@AGUAAMIGAO.COM.BR
DOC. IDENTIDADE 26.601.770
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/SP 
CPF 157.715.308

 
Dados Bancários da Empresa: 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 2391 
CONTA CORRENTE 100-4 

 
Dados do Contato com a Empresa:
NOME KLEBER GASTÃO 
CARGO SUPERVISOR ADM/FINANCEIRO
ENDEREÇO RUA PROFª NADYR MAIA GOMES RÊGO, Nº 49, JATIÚCA 
CEP 57036-760
FONE (82) 98752
E-MAIL KLEBERFILHO@AGUAAMIGAO.COM.B

 
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL?
(x) SIM 
(  ) NÃO 
 
 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 
18.008.915/0001-09 
RUA ABELARDO PUGLIESE, Nº 55, JATIÚCA – MACEIÓ/AL

020 
(82) 3327-1052 / 3327-1072 
CONTATO@AGUAAMIGAO.COM.BR 
WWW.AGUAAMIGAO.COM.BR 

Dados do Representante da Empresa: 
KLEBER GASTÃO CAVALCANTI DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO PROPRIETÁRIO 
BRASILEIRO 

 
COMERCIANTE 
RUA PROFª NADYR MAIA GOMES RÊGO, Nº 49, JATIÚCA 

760 
(82) 98752-5765 
KLEBER@AGUAAMIGAO.COM.BR 
26.601.770-8 

157.715.308-16 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Dados do Contato com a Empresa: 
KLEBER GASTÃO CAVALCANTI DE OLIVEIRA FILHO
SUPERVISOR ADM/FINANCEIRO 
RUA PROFª NADYR MAIA GOMES RÊGO, Nº 49, JATIÚCA 

760 
(82) 98752-0905 
KLEBERFILHO@AGUAAMIGAO.COM.BR 

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL? 

O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME 

MACEIÓ/AL 

CAVALCANTI DE OLIVEIRA FILHO 

RUA PROFª NADYR MAIA GOMES RÊGO, Nº 49, JATIÚCA – MACEIÓ/AL 

CAVALCANTI DE OLIVEIRA FILHO 

RUA PROFª NADYR MAIA GOMES RÊGO, Nº 49, JATIÚCA – MACEIÓ/AL 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.
 
Segue anexo aos presentes autos proposta de licitante 1º

classificado no Pregão 48/2020, aquisição água mineral, com o
objetivo de V.Sª analisar a conformidade técnica.

Reabertura da sessão para o dia 13/08/2020 17h.
 
PROPOSTA: 0744154
 
Cordialmente.
 
Pregoeiro Oficial TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 12/08/2020, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744156 e o código CRC 74C34F4A.

0002413-81.2020.6.02.8000 0744156v1
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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 agosto de 2020.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
 
Da análise da proposta enviada pela empresa O

AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA -
ME (0744154), temos:

 
O fornecedor nos oferta a ÁGUA MINERAL

NATURAL MAINÁ.
 
Concluímos que a proposta ATENDE aos requisitos

do Edital.
 
Atenciosamente.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/08/2020, às 14:52, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744664 e o código CRC 74D61E1A.

0002413-81.2020.6.02.8000 0744664v1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 18.008.915/0001-09

Certidão nº: 20009995/2020

Expedição: 13/08/2020, às 12:51:52

Validade: 08/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.008.915/0001-09, 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: 13/08/2020 12:50:47 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 

CNPJ: 18.008.915/0001-09 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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  RUA   ABELARDO 
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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: 18.008.915/0001-09

Razão Social: O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Nome Fantasia: O AMIGAO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/10/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada 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 03/02/2021

FGTS 22/08/2020

Trabalhista Validade: 27/01/2021(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: 05/10/2020

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: 13/08/2020 12:46 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: 18.008.915/0001-09
Razão Social: O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS
E ARMAZÉNS

Endereço:

RUA ABELARDO PUGLIESE, 55 - ANEXO A - JATIUCA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 13/08/2020 12:47 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: 18.008.915/0001-09
Razão Social: O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Nome Fantasia: O AMIGAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/10/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 242.84114-7 Inscrição Municipal: 901381122
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 25/04/2013
CNAE Primário: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM

PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAE Secundário 1: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Dados para Contato
CEP: 57.036-020
Endereço: RUA ABELARDO PUGLIESE, 55 - ANEXO A - JATIUCA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 33271072
Email: CONTATO@AGUAAMIGAO.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
157.715.308-16CPF:

Nome: KLEBER GASTAO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 266017708 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 13/08/1990 Data de Nascimento: 27/08/1973
E-mail: kleber@aguaamigao.com.br

Emitido em: 13/08/2020 12:47 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 157.715.308-16 Participação Societária: 50,00%
Nome: KLEBER GASTAO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 266017708 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 13/08/1990 Data de Nascimento: 27/08/1973
Filiação Materna: KATIA MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1493733 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 04/09/2006

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
SABRYNA LOPES TENORIO DE OLIVEIRANome:

025.277.764-69Estrangeiro:

CEP: 57.036-020
Endereço: RUA ABELARDO PUGLIESE, 95 - QD 7 - JATIUCA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 32353431 Telefone: (82) 33271052
Email: contato@aguaamigao.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 025.277.764-69 Participação Societária: 50,00%
Nome: SABRYNA LOPES TENORIO DE OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 1493733 Órgão Expedidor: SEDS/AL
Data de Expedição: 04/09/2006 Data de Nascimento: 28/05/1978
Filiação Materna: NANCY LOPES TENORIO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 266017708 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 13/08/1990

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
KLEBER GASTAO CAVALCANTI DE OLIVEIRANome:

157.715.308-16Estrangeiro:

CEP: 57.036-760
Endereço: OUTROS PROFESSORA NADYR MAIA GOMES REGO, 49 - STELLA MARIS
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 33271052 Telefone: (82) 33371052
Email: contato@aguaamigao.com.br

Emitido em: 13/08/2020 12:47 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 157.715.308-16
Nome: KLEBER GASTAO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 266017708 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 13/08/1990 Data de Nascimento: 27/08/1973
Filiação Materna: KATIA MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1493733 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 04/09/2006

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
SABRYNA LOPES TENORIO DE OLIVEIRANome:

025.277.764-69Estrangeiro:

CEP: 57.036-020
Endereço: RUA ABELARDO PUGLIESE, 95 - QD 7 - JATIUCA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 32353431 Telefone: (82) 33271052
Email: contato@aguaamigao.com.br

Linhas de Fornecimento

Materiais
4820 - VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8105 - SACOS E BOLSAS
8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
8905 - CARNES, AVES E PEIXES
8910 - OVOS E LATICÍNIOS
8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS
8925 - AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES
8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS
8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO

Emitido em: 13/08/2020 12:47 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoProposta DOC. CONTRATO SOCIAL (0744830)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 323



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoProposta DOC. CONTRATO SOCIAL (0744830)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 324



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2017 10:20 SOB Nº 20170292568.
PROTOCOLO: 170292568 DE 20/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704840089. NIRE: 27200542144.
O AMIGÃO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 20/12/2017
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoProposta DOC. CONTRATO SOCIAL (0744830)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 325



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoProposta DOC. CONTRATO SOCIAL (0744830)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 326
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3VGbUGDVU JKLKMLNKNK
JZP\JPRO

3IVI.,-@7,.-4-0A:.,:/./-98:/.KZRRNQNNRKN.]./VCeIf.=DXDFISFG5.I.dVUdUEFI
xcG.@C/o.IdVGEGSFUc.SmU.XUVVGEdUSYG.y.VGEdUEFI.VGbDEFVIYI.SI.dVGEGSFG.EGEEmUC
@C/o.YGEXVG_Gc.U.UlzGFU.YI.EGbcDSFG.WUVHIP.sn60-.27914-=.9-804-=5.873:./12

6n/5.NK.=784:/5.2-8147-=.1.12?-=-612.3=-/87<:5.873:.12?-=-612
418:49n@1={C.<USWUVHG.I.79.79,7<-,-5._Uc.XUS_UXIV.SU_U.ISG̀U5.4167/841

/0-.34:3:/8-Ctn60-.-,7<7:9-,-.,1./-7/Ct5

3VGbUGDVU JKLKMLNKNK
JZP\\PJO

3IVI.,-@7,.-4-0A:.,:/./-98:/.KZRRNQNNRKN.].-duE.I.ISG̀IimU5._Uc
EclHGFGV.y.0SDYIYG.4GxcDEDFISFG5.VGEdUSEv_Ĝ.dĜI.ISv̂DEG.YU.8GVHU.YG
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37408259449Usuário:

14/08/2020 09:07:07Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA Adimplente18008915
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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pqCrrrstuvrvrCwQB>xC

yYCz{|}vC~TJOYCWTCWKOCz}CWSCOVTYUTCWSCvrvr�COR�YCONOPKYOWTCTCJSYMPUOWTCWTC>JSV�TCNqCrrrstuvrvr�CJS�SJSNUSCOT
>JT�SYYTCNqCrrrvsz}�tz�vrvr�CTCRJSVTSKJT�CQJwOxC�A�ABC�A�ABBXCGX�X�GXpIF�CX@DE@FGXCOTYCPK�KUONUSY
�SN�SWTJSYCTYCJSYRS�UK�TYCKUSNY�C�TN�TJ�SCKNWK�OWTCNTC�MOWJTCBSYMPUOWTCWOCXW�MWK�O��T�C

��?�Q|CFUSNYC�T�CJS�MJYTYCYSJ�TCOW�MWK�OWTYCRSPOCXMUTJKWOWSC�T�RSUSNUSCSC�TNYUOJ�TCNTCUSJ�TCWSC�MPVO�SNUT�C

�[�clmf̀ _̂̀f_à bc̀ defgĥ
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5596 - 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 Oficial/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  0743355

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: 0744664
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10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

x  

 

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA 0744830

 

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: 0744824

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

 
X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  EMPRESA REGULAR DOCS. FISCAIS

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCS. CERTIDÃO TRABALHISTA, CNJ,TCU, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA CONCORDATA:

0744823

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0745251

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0744819

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

Informação 5596 (0745271)         SEI 0002413-81.2020.6.02.8000 / pg. 341



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. DOC. 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.DOC. 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   

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  0745222

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0745253

30- Havendo interposição de recurso, houve a
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adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0744154

Resultado Fornecedor: 0745223

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/08/2020, às 09:32, 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
0745271 e o código CRC 7093DA01.

0002413-81.2020.6.02.8000 0745271v4
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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 : 0002413-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : PREGÃO 48/2020. FASE EXTERNA.

 

Parecer nº 1467 / 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 48/2020, objetivando o
Registro de Preços de material de consumo – gênero
alimentício (água mineral envasada em garrafões de 20 litros
– quantidade total de 6.000 garrafões), para suprir a demanda
das unidades administrativas e cartorárias do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas em Maceió/AL,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0735909).

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 (0745271).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

ItemQuestionário
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

 

 

0736515

0736527

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
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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 0745222

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do
processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0745253

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 0744824

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

 

0744154

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 0744823

 
Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do

presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 5.450/2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488 de 30/08/2018
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 48/2020 e subsequente
convocação da empresa:  O AMIGÃO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ 18.008.915/0001-
09, para lavrar Ata de Registro de Preços objetivando o
eventual fornecimento de 6.000 (seis mil) garrafões de água
mineral, contendo 20 litros cada, ao preço unitário de R$4,50
(quatro reais e cinquenta centavos) e preço total de
R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme proposta
comercial (0744154).

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 14/08/2020, 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
0745299 e o código CRC E18FAE66.

0002413-81.2020.6.02.8000 0745299v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 17 de agosto de 2020.
Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência,
 
Trata-se de procedimento objetivando à aquisição de

água mineral envasada em garrafões de 20 litros, conforme
especificações descritas no no Anexo I do Edital do Pregão
Eletrônico nº 48/2020 (0735909).

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1467 (0745299), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os fins de homologação do referido pregão eletrônico
e subsequente convocação da empresa:  O AMIGÃO COMÉRCIO
DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ 18.008.915/0001-09 ,
para lavrar Ata de Registro de Preços objetivando o eventual
fornecimento de 6.000 (seis mil) garrafões de água mineral, contendo
20 litros cada, ao preço unitário de R$4,50 (quatro reais e cinquenta
centavos) e preço total de R$27.000,00 (vinte e sete mil
reais), conforme proposta comercial (0744154).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/08/2020, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746524 e o código CRC 2A81B5C4.

0002413-81.2020.6.02.8000 0746524v1
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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 : 0002413-81.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de material de consumo - garrafões de água mineral.

 

Decisão nº 2055 / 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 1467 (0745299), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 48/2020, que tem por
objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de material
de consumo - 6.000 (seis mil) garrafões de água mineral, contendo 20
litros cada, para suprir a demanda do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0735908).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa O AMIGÃO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 18.008.915/0001-09, com proposta comercial no valor
unitário de R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) e
valor total de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), de acordo
com o evento SEI 0744154 e em conformidade com a Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (0745222), mais o Termo de
Adjudicação (0745253).

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento 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 18/08/2020, às 17:51, 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
0746873 e o código CRC 2C21EED8.

0002413-81.2020.6.02.8000 0746873v4
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00048/2020 (SRP)

Às 01:02 horas do dia 20 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 0002413-81.2020,
Pregão nº 00048/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL
Descrição  Complementar:  ÁGUA  MINERAL  NATURAL,  TIPO  SEM  GÁS,  MATERIAL  EMBALAGEM  PLÁSTICO,  TIPO
EMBALAGEM RETORNÁVEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Garrafão 20,00 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,5300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para:  O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA , pelo melhor lance de  R$ 4,5000 e  a
quantidade de 6.000 Garrafão 20,00 L .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
13/08/2020
17:32:03 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: O AMIGAO COMERCIO
DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ/CPF: 18.008.915/0001-09,

Melhor lance: R$ 4,5000

Homologado 20/08/2020
01:02:03

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura:  10/08/2020 14:00

Número da portaria:  PORTARIA PRE 81/2020

Data de portaria:  25/03/2020

Número do processo:  0002413-81.2020

Número do pregão:  00048/2020 (SRP)

Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, conforme o
edital e seus anexos.

    Item 1

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL
Descrição  Complementar:  ÁGUA  MINERAL  NATURAL,  TIPO  SEM  GÁS,  MATERIAL  EMBALAGEM  PLÁSTICO,  TIPO
EMBALAGEM RETORNÁVEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6000 Unidade de fornecimento: Garrafão 20,00 L
Valor estimado: R$ 5,5300

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

18.008.915/0001-09 O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 6000 R$ 4,5000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: Data/Hora Final:
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 4,5000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data
CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Sem formação de
Cadastro de Reserva

20/08/2020
01:02:03

758.180.784-34 Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de
fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do

certame, convocação do adjudicatário para assinatura da ata e
demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2020, às 01:11, 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
0748044 e o código CRC 1C8DD66C.

0002413-81.2020.6.02.8000 0748044v1
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 Imprimir Recibo Página Principal
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República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
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Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 20/08/2020 16:45:40
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5992681
   Data prevista de publicação: 21/08/2020
   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

12876164 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 48-2020 -O
AMIGAO.rtf

271e8512c2c39a5a
1f8a12ea63c84a44 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020082100135
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Nº 161, sexta-feira, 21 de agosto de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/131. Objeto: Contratação de empresa ou profissional autônomo
para prestação de serviços especializados continuados de chaveiro para os prédios que
compõem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (prédio sede na Rua do Acre nº 80,
prédio da Rua Visconde de Inhaúma nº 68 e 02 (dois) pavimentos do prédio da Rua D.
Gerardo nº 46), com fornecimento de peças e utilização de mão de obra especializada..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/08/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80,
Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-
5-00078-2020. Entrega das Propostas: a partir de 21/08/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/09/2020 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/08/2020) 90028-00001-2020NE000298

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0027913-90.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de 2 (duas) inscrições no
curso "Análise e Interpretação de Balancetes e Balanços e Elaboração de suas Notas
Explicativas: Aspectos Gerais e Específicos de Acordo com o MCASP da STN", na
modalidade on-line ao vivo; Contratada: MMP Cursos Capacitação e Treinamento Ltda
(CNPJ nº 14.087.594/0001-24); Valor Total: R$2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 229 de 27/11/2019, pág. 138 e nº 35 de 19/02/2020,
pág. 125.

Torna público, ainda, que as validades das Atas 12.016.10.2019, 12.017.10.2019
e 12.002.10.2020 foram alteradas para 05/11/2020, 10/11/2020 e 05/02/2021,
respectivamente.

As Atas estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo-SP, 17 de agosto de 2020.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0004864-90.2020. Objeto: Prestação de serviços de adequação e
restabelecimento da central de alarme de incêndio, marca SIRA ÁREA 54 - URMET.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 21/08/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00030-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 21/08/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/09/2020 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 - 20/08/2020) 90030-00001-2020NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 - UASG 90031

Nº Processo: 0002693-29.2020. Objeto: Renovação de Licenças Kaspersky advanced
Antivírus incluindo atualizações para um período de 48(quarenta e oito) meses.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 21/08/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. Endereço:
Av. Cais do Apolo S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, do Recife - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00010-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 21/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/09/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIASGnet - 20/08/2020) 90031-00001-2020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0002144-42.2020.6.02.8000; Objeto: Aquisição do imóvel situado na Rua do
Imperador, nº 254 - Centro, Maceió/AL; Fund. Legal: art. 24, X, da Lei nº 8.666/1993; Valor
total: R$ 180.000,00; Ratificação e Autorização pelo Des. OTÁVIO LEÃO P R A X E D ES,
Vice-presidente, no exercício da Presidência, em 17/08/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020

Processo Administrativo SEI nº 0002413-81.2020.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente, no

exercício da Presidência do TRE/AL, homologou, em 18/08/2020, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 48/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para
eventual fornecimento de material de consumo - 6.000 garrafões de água
mineral, contendo 20 litros cada, para suprir a demanda do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, convocando, para a devida assinatura da Ata de Registro
de Preços, a empresa O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 18.008.915/0001-09, para eventual fornecimento do
material, pelo valor unitário de R$4,50 e valor total de R$27.000,00, com
arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no Decreto nº
10.024/2019.

Maceió-AL, 20 de agosto de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 - UASG 70029

Nº Processo: 0001249-54.2020.6. Objeto: Aquisição de Material Permanente (Grupo
gerador).. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 21/08/2020 das 13h00 às 17h59. Endereço: Av.
Mendonca Júnior, Nr. 1502, Centro - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00018-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 21/08/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/09/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 19/08/2020) 70029-00001-2020NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD nº 14854/2019), que tem por objeto o registro de preços para
aquisição de caixas de som e microfones, ADJUDICADO em favor das empresas R DA S
AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ 04.003.942/0001-84), para o
item 01, e ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVICOS EIRELI (CNPJ
13.239.682/0001-31), para o item 02. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/08/2020, pelo Des.
ARISTÓTELES LIMA THURY.

Manaus, 21 de agosto de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Processo: PAD 8762/2020 TRE/AM. Termo de Cessão de Uso n. 01/2020, celebrado entre
o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO
RENDIMENTO - FAAR. Objeto: cessão de uso 01 (uma) sala, "SALA DE MÍDIAS", localizada
na Arena da Amazônia, para treinamento dos mesários que atuarão no pleito municipal de
2020. Fundamentação Legal: Lei 8.666, de 21/06/1993. Prazo de Vigência: de 01/09/2020
a 14/11/2020. Data da Assinatura: 10/08/2020. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente,
Exmo. Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY, e pelo cedente, seu Diretor Presidente,
Sr. ROBERTO AUGUSTO TAPAJÓS FOLHADELA.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO n.º 40/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa
HERA TRANSPORTES LTDA. OBJETO: Transporte de urnas eletrônicas e demais
componentes. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93. Valor total: R$ 53.846,15. Dotação
orçamentária: elemento 3.3.3.90.39.74 e ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI:
50193-67.2020.6.05.8000, Vigência: da data da assinatura até 15/12/2020. ASSINATURA:
20/08/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra. Silvânia do
Carmo Teixeira, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 3938/2019/TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
18/2019, prestação de serviços de transporte de materiais (mobiliários e equipamentos).
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA:
NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores,
em especial seu art. 57, II. Do Objeto: alteração da redação da Cláusula Quinta (Da
Vigência). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de 28/08/2020 a 27/08/2021.
DO PREÇO: Valor estimado global de R$ 126.780,87 (cento e vinte e seis mil, setecentos e
oitenta reais e oitenta e sete centavos). Data da Assinatura: 12/08/2020. Assinam: Desdor.
Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, e o Sr. ROBERTO MAIA C I DA D E
pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 8167/2019 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
20/2019, prestação de serviços continuados de manutenção de 2° e 3° (segundo e terceiro)
níveis em extintores de incêndio. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. Fundamentação
Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art. 57, inciso II. Do Objeto: alteração do caput
da Cláusula Dezesseis (Da Vigência). Vigência: 12 (doze) meses, ou seja de 13/09/2020 até
12/09/2021. Data da Assinatura: 19/08/2020. Assinam: Desdor. Presidente, ARISTÓTELES
LIMA THURY, pelo Contratante, o Sr. JOSÉ CARLOS CARDOSO pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Aditivo ao Contrato n.º 86/2019, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa GLOBAL MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI. OBJETO: Alteração
qualitativa e prorrogação. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57 §1º, II, da Lei n.º 8.666/93.
Processo SEI: 52063-50.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 20/08/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo
de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Alexandre Mazzafera, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 0056883-83.2017. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de vigilância eletrônica, incluindo o fornecimento e instalação dos
equipamentos e serviço de videomonitoramento 24 horas por dia (circuito fechado de
televisão e alarme IP), nas dependências dos Fóruns Eleitorais localizados no interior do
Estado da Bahia . Total de Itens Licitados: 21. Edital: 21/08/2020 das 08h00 às 17h59.
Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00052-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 21/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 03/09/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O
Edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio dos telefones (71)
3373-7082 e (71) 9244-9562.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 20/08/2020) 70013-00001-2019NE000054
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