TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Memorando nº 626 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 23 de julho de 2019.
Para: Secretaria de Administração
Assunto: Encaminhamento. Termo de referência. Material para refrigeração. Gás R-410A, R22 e R134-A. Exercício 2019.

A Seção de Manutenção e Reparos – SMR elaborou o Termo de Referência em anexo
cujo objeto é a aquisição de gás especíﬁco para manutenção dos condicionadores de ar
deste Tribunal no exercício 2019 . Desta forma, submeto o referido Termo para análise
e adoção das providências necessárias ao início do procedimento licitatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 23/07/2019, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570606 e o código CRC BF7D739F.
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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
Aquisição de material de consumo para manutenção de aparelhos
condicionadores de ar

1. Objeto

2. Justificativa

Aquisição de material de consumo para atender às demandas
d e lim p ez a, tr atamen to e
conservação
de aparelhos
condicionadores
de ar nas Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o
Exercício de 2019, conforme quantidades e especificações
descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

2. Suprir a Seção de Manutenção e Reparos deste Tribunal
dos produtos necessários à realização de manutenção
dos equipamentos, além de propiciar adequada condição
de climatização dos ambientes desta Justiça Especializada.

a. Os
materiais
devem
ser
acondicionados,
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos
fabricantes;

3. Disposições
Gerais

b. O fornecedor do material constante deste Termo deverá
comprovar registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, gerenciado pelo
IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução
Normativa n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c. Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve
descrição do material e quantidade;
d. O
recebimento
provisório
dos
materiais
estará
condicionado ao número de volumes constantes da Nota
Fiscal, sob pena de rejeição dos produtos;
e. As notificações poderão ser realizadas por correio
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os
mesmos efeitos da notificação via postal.

Termo de Referência SMR 0570613
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4. Quantidade
e
As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.
Especificações

5. Local e
prazo de
entrega

6. Pagamento

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de
Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino
Marcelo, 5113, bairro Antares, Maceió – AL, no horário
de expediente normal deste Regional, no prazo de 30
(trinta) dias a contar do recebimento da Nota de
Empenho.
a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, somente
após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser
entregue acompanhado das Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários;
b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à
Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no
modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

7. Gestão e
fiscalização

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) em conjunto com a
Seção de Almoxarifado (SEALMOX).

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
a. Advertência, em virtude do descumprimento de
obrigações de pequena monta, podendo a Administração,
no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b. Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia,
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso
no cumprimento do objeto ou na substituição de materiais
desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;

8. Sanções
Administrativas

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão
ser impostas cumulativamente com as demais;
e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em
até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o

Termo de Referência SMR 0570613
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contraditório e a ampla defesa;
f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas
dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou
cobradas judicialmente.

ANEXO ÚNICO

Item

Especificação

Quantidade
mínima
para
entrega
imediata

1

G á s R 2 2 . Cilindro
descartável de 13,6 kg,
carregado.

5

20

2

Gás
R 1 3 4 - A . Cilindro
descartável de 13,6 kg,
carregado.

3

10

3

Gás
R410-A.
Cilindro
descartável de 13,6 kg,
carregado.

5

20

4

Gás MAPP (Metil Acetileno
Propadieno
estabilizado).
Cilindro descartável de 453
g, carregado.

2

10

Quantidade
para
Registro de
Preços

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 23/07/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570613 e o código CRC 3E4C0895.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.

À SAD.
C/C à COSEG.
Senhor Secretário,
Esta setorial encaminha estes autos, contendo o
Termo de Referência (0570613) para a aquisição de gases
refrigerantes (R22; R-410A, MAPP e R-134-A) que serão
utilizados na manutenção dos equipamentos de climatização
da sede e dos cartórios eleitorais da Justiça Eleitoral de
Alagoas, a Vossa Senhoria, para análise e aprovação.
Em ato contínuo, informa-se que a referida
aquisição deverá utilizar-se de recursos da PLOA 2019
(0570660), constante da UA Seção de Manutenção e Reparos,
3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENT, cujos os recursos são da ordem
de R$ 22.743,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e
três reais).
Já no tocante aos critérios de sustentabilidade na
aquisição pretendida, esta setorial informa que estes foram
inseridos no Termo de Referência (0570613), no momento da
deﬁnição das especiﬁcações dos materiais, as quais exigem
que os fornecedores tenham cadastro no IBAMA, a serem
comprovadas por intermédio do registro, nos termos da
legislação descrita.
Por ﬁm, a SMR esclareci que a contratação, s.m.j.,
pode ser feita por registro de preço, sendo imprescindível a
aquisição imediata mínima, de forma a viabilizar as
manutenções dos equipamentos de refrigeração implantados
Despacho SMR 0570641
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nos prédios da Justiça Eleitoral em todo o Estado de Alagoas.
Sendo estas as informações requeridas, encaminho
os autos para continuidade do feito.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 23/07/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570641 e o código CRC 79B9FA34.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 04/07/2018
Hora: 18:15

Quantitativa UA

Página: 1

Proposta Orçamentária: 2019
UA: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO
ESTADO DE ALAGOAS
MANUTENÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
MANUTENÇÃO PREDIAL
3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Item
Unid. Med.
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GERADOR
REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMÓVEIS
SERVIÇO DE CHAVEIRO
TOTAL

Qtde

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Valor Unit.
1
1
1
1

40.287,00
20.600,00
159.974,43
1.500,00

3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor Total
40.287,00
20.600,00
159.974,43
1.500,00
222.361,43

Justificativas

Justificativa UA-1
1. Reformas e adaptações de imóveis composto de R$ 186.443,00 sendo:
a) R$ 96.442,32 (92.733,00 da PLOA 2018 com atualização monetária de 4%) de recursos destinados a todas unidades da Justiça
Eleitoral alagoana;
b) R$ 45.000,00 destinado a reforma no imóvel Sede da 15ª Zona Eleitoal em Rio Largo/AL, abrangendo pintura geral do imóvel,
melhorias de acessibilidade, recuperação da pavimentação externa e melhorias na estrutura de segurança (portões eletrônicos, cerca
elétrica, etc);
c) R$ 45.000,00 destinado a reforma no imóvel Sede da 13ª Zona Eleitoal em Penedo/AL, abrangendo pintura geral do imóvel,
melhorias de acessibilidade, recuperação da pavimentação externa e melhorias na estrutura de segurança (portões eletrônicos, cerca
elétrica, etc).
2. Manutenção de gerador (OAM, FEM e Sinimbú): R$ 20.600,00
Valor atual mensal de R$ 1.713,33 do Contrato 26/2015 que tem validade até o dia 28/12/2019. Obs.: houve uma diminuição no valor
mensal do mesmo quando da renovação realizada em 28/12/2017.
3. Serviço de chaveiro: R$ 4.250,00
Valor igual ao da LOA de 2018 acrescido de atualização de 4%.
4. Manutenção de elevadores: valor total de R$ 40.287,00 , correspondente a soma dos valores atualizados (+4% ao ano) dos dois
contratos:
a) R$ 15.058,42 do Contrato 10/2017 - Sede Sinimbú + FEM (carga).
Memória de cálculo: R$ 8.682,16 (subtotal de 01/01/19 a 01/08/2019) + R$ 6.376,26 (subtotal de 02/08/19 a 31/12/2019)
Valor mensal de R$ 1.186,95 até o dia 01/08/2018, valor mensal de R$ 1.234,43 de 02/08/2018 a 01/08/2019, valor mensal de R$
1.283,81 de 02/08/2019 a 31/12/2019
b) R$ 25.228,37 do Contrato 11/2015 da Sede OAM.
Memória de cálculo: R$ 18.234,67 (subtotal de 01/01/19 a 23/09/2019) + R$ 6.993,70 (subtotal de 24/09/19 a 31/12/2019)
Valor mensal de R$ 2.000,00 até o dia 23/09/2018, valor mensal de R$ 2.080,00 de 24/09/2018 a 23/09/2019, valor mensal de R$
2.163,00 de 24/09/2019 a 31/12/2019

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

TOTAL
TOTAL

222.361,43

MANUTENÇÃO PREDIAL

222.361,43

MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL
Item
Unid. Med.
SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM

Anexo - Orçamento SMR 2019 (0570660)

UNIDADE

Qtde

Valor Unit.
1

17.119,00
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Valor Total
17.119,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 04/07/2018
Hora: 18:15

Quantitativa UA

Página: 2

Proposta Orçamentária: 2019
TOTAL

3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL

17.119,00

Justificativas

Justificativa UA-1
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL.
Memória de cálculo: valor da LOA de 2018 atualizado monetariamente com 4% = R$ 17.119,00

Justificativa UA-2
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL.
Memória de cálculo: valor da LOA de 2018 atualizado monetariamente com 4% = R$ 17.119,00
TOTAL

17.119,00

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3390.39.20 - MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS DE OUTR. NATUREZAS
Item
Unid. Med.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
TOTAL

Qtde

UNIDADE

Valor Unit.

3390.39.20 - MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS DE OUTR. NATUREZAS

Valor Total
4.935,00
4.935,00

3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
Item
Unid. Med.
Qtde
MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
UNIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE
MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
UNIDADE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM
UNIDADE
CENTRAL TELEFÔNICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOUNIDADE
E
CENTRAIS DE AR
TOTAL

4.935,00

1

Valor Unit.

Valor Total

1
1
1
1

6.153,00
22.743,00
10.772,00
7.425,00

6.153,00
22.743,00
10.772,00
7.425,00

1

93.034,00

93.034,00

3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

140.127,00

Justificativas

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.
2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.
3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.
4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem
financeira de segurança em uma nova licitação.
5. Manutenção de Central telefônica: R$ 8.956,00.
Memória de cálculo: R$ 1.784,90 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19) + R$ 7.174,31 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19).
Valor mensal até 14/03/2018 (R$ 695,78), valor mensal de 15/03/2018 a 14/03/2019 (R$ 723,61), valor mensal de 15/03/2018 a
14/03/2019 (R$ 752,55).
6. Manutenção em aparelhos de ar condicionado: R$ 112.274,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

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

145.062,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
3390.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Item
Unid. Med.
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - PEQUENO VULTO - PAGTO UNIDADE
ANTECIPADO
TOTAL

Qtde

Valor Unit.
1

13.424,67

3390.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Anexo - Orçamento SMR 2019 (0570660)
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Valor Total
13.424,67
13.424,67

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 04/07/2018
Hora: 18:15

Quantitativa UA

Página: 3

Proposta Orçamentária: 2019
3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Item
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
TOTAL

Unid. Med.

Valor Unit.
1

31.150,67

3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL

Valor Total
31.150,67
31.150,67

3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Item
Unid. Med.
TOTAL

Qtde

UNIDADE

UNIDADE

Qtde

Valor Unit.
1

30.424,67

3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor Total
30.424,67
30.424,67

Justificativas

Justificativa UA-1
1. Material elétrico e eletrônico: valor da LOA de 2018 com atualização monetária de 4%.
2. Material para conservação predial composto de dois grupos:
a) material hidrosanitário: R$ 17.000,00;
b) material de pintura: R$ 17.000,00.
3. Material de construção em geral - pequeno vulto - pagamento antecipado: R$ 17.000,00.

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

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

75.000,01

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

237.181,01

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

459.542,44

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

Anexo - Orçamento SMR 2019 (0570660)
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459.542,44

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.
Devolvo o feito à SMR para que esclareça quais critérios de
sustentabilidade devem ser observados na demanda, considerando a
natureza do material a ser a adquirido.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 19:07, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570751 e o código CRC 9DC536CC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.

À SAD.
Senhora Secretária em exercício,
Esta setorial em pleno atendimento ao despacho
GSAD 0570751, esclareci que os critérios de sustentabilidade
da aquisição, já constam do terceiro parágrafo do despacho
S M R 0570641. Não obstante a indicação da informação
requerida, identiﬁco com o texto do Termo de Referência, a
restrição da contratação, no tocante aos critérios de
sustentabilidade, item 3, alínea b:
"O fornecedor do material constante deste Termo
deverá comprovar registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, gerenciado pelo
IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da InstruçãoNormativa
n.º 37, de 29 de junho de 2004;"
Sendo estas as informações requeridas, remeto
estes autos para a continuidade célere deste processo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/07/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho SMR 0571126
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571126 e o código CRC FFA6164A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

Senhor Diretor,
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa
(0570660), o que retrata sua pertinência com o planejamento de
aquisições para o próximo exercício, aprovo o TR de evento 0570613
e evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral,
em observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peçolhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 25/07/2019, às 18:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571926 e o código CRC 73285152.
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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 julho de 2019.
Considerando
a
informação
contida
no
despacho 0571926, ﬁrmado pela Secretária de Administração
Substituta, e à luz do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017,
determino o encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para a competente instrução visando à aquisição de gás
específico para manutenção dos condicionadores de ar deste Tribunal
no exercício 2019.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/07/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572624 e o código CRC AEE3D727.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GDG 0572624, 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 29/07/2019, às 20:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573435 e o código CRC 5E637F37.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Relatório de Cotação: PA 0006207-47.2019.6.02.8000 - GÁS PARA CONDICIONADOR DE AR
Pesquisa realizada entre 31/07/2019 17:48:00 e 31/07/2019 17:52:47
Relatório gerado no dia 31/07/2019 17:53:08

(IP: 186.208.71.210)

ITEM

1) Gás R22. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.
Preço
Público
1

2

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

3

20 Unidades

460,33

R$9.206,60

Data

Órgão Público

Identificação

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP.

OC:

GUILHERME ALVARO, SANTOS

090141000012019OC00052

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DOS

OC:

TRANSPORTES METROPOLITANOS CIA.METROPOLITANO DE SAO

373301370932019OC00462

Licitação

Preço

28/02/2019

R$475,00

31/05/2019

R$406,00

05/06/2019

R$500,00

PAULO-METRO
3

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE UN.

OC:

GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VARGA

090162000012019OC00313

Valor Unitário

R$460,33
Média dos Preços Obtidos: R$460,33

2) Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.
Preço Compras
Governamentais
1

2

10 Unidades

Órgão Público

Identificação

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO|INST.FED.DE MATO

Dispensa de

GROSSO/CAMPUS SãO VICENTE

Licitação Nº

449,72
Data
Licitação

R$4.497,20

Preço

01/06/2019

R$503,50

02/07/2019

R$395,94

32/2019
UASG: 158335
2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal FLuminense | PRÓ-

NºPregão:412019

REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

UASG:150182

Valor Unitário

R$449,72
Média dos Preços Obtidos: R$449,72

3) Gás R410-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.
Preço Compras
Governamentais
1

2

2

20 Unidades

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Marinha | Centro de Instrução

NºPregão:12019

almirante Wandenkolk

UASG:762200

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS|SERPRO

Dispensa de

382,54
Data
Licitação

R$7.650,80

Preço

24/04/2019

R$364,68

01/06/2019

R$400,40

Licitação Nº
755/2019
UASG: 803030
Valor Unitário

R$382,54
Média dos Preços Obtidos: R$382,54

4) Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno estabilizado). Cilindro descartável de 453 g, carregado.

2

10 Unidades

39,98

R$399,80
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ITEM

PREÇOS

Preço Compras
Governamentais
1

QUANTIDADE

UNITÁRIO

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal FLuminense | PRÓ-

NºPregão:412019

REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

UASG:150182

Licitação
02/07/2019

Valor Unitário

Preço
Público
1

TOTAL

Preço
R$29,97

R$29,97

Data

Órgão Público

Identificação

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

OC:

METROPOLITANOS CIA.METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO

373301370932019OC00227

Licitação
06/05/2019

Valor Unitário

Preço
R$50,00

R$50,00
Média dos Preços Obtidos: R$39,98

Valor Global:

R$21.754,40

Detalhamento dos Itens
Item 1: Gás R22. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.

R$460,33

Quantidade

Descrição

Observação

20 Unidades

Gás R22. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.

Gás R22. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$475,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP.
GUILHERME ALVARO, SANTOS

D a t a : 28/02/2019 09:01
Modalidade:

Objeto: Aquisição de materiais para reparo em ar condicionado,

S R P : NÃO

Descrição: GAS REFRIGERANTE - GAS REFRIGERANTE, R22, ACONDICIONADO EM
CILINDRO DESCARTAVEL, CONFORME: RESOLUCAO CONAMA 267/2000

Identificação: OC: 090141000012019OC00052
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: CILINDRO 13,62 QUILOGRAMA
U F : SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.556.435/0001-12
* VENCEDOR *

SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRON

R$475,00

Marca: EOS R22
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:
R QUINZE DE NOVEMBRO, 3171

Telefone:
(17) 03201-7777

Email:
LEGAL@VELANI.COM.BR

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$406,00

2/6

Relatório BANCO DE PREÇOS (0574782)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 18

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

D a t a : 31/05/2019 09:21

METROPOLITANOS CIA.METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO

Modalidade:

Objeto: GÁS REFRIGERANTE

S R P : NÃO

Descrição: GAS REFRIGERANTE - GAS REFRIGERANTE, R22, ACONDICIONADO EM

Identificação: OC: 373301370932019OC00462

CILINDRO DESCARTAVEL, CONFORME: RESOLUCAO CONAMA 267/2000

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: CILINDRO 13,62 QUILOGRAMA
U F : SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.556.435/0001-12
* VENCEDOR *

SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRON

R$406,00

Marca: EOS R22
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:
R QUINZE DE NOVEMBRO, 3171

Telefone:
(17) 03201-7777

Email:
LEGAL@VELANI.COM.BR

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R$500,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE UN. GESTAO

D a t a : 05/06/2019 10:09

ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VARGA

Modalidade:

Objeto: AQ. DE MATERIAL DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO: FLUIDO REFRIGERANTE
E CONTROLADOR DE TEMPERATURA

S R P : NÃO
Identificação: OC: 090162000012019OC00313

Descrição: GAS REFRIGERANTE - GAS REFRIGERANTE, R22, ACONDICIONADO EM
CILINDRO DESCARTAVEL, CONFORME: RESOLUCAO CONAMA 267/2000

Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: CILINDRO 13,62 QUILOGRAMA
U F : SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.952.708/0001-42
* VENCEDOR *

GIDAL ENGENHARIAservicos e distribuicao eireli

R$500,00

Marca: importado Refrigerant Gold
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:
,

Item 2: Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.

R$449,72

Quantidade

Descrição

Observação

10 Unidades

Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.

Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$503,50
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Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

D a t a : 01/06/2019 00:00

INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SãO VICENTE

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de Materiais para Manutenção de Bebedouros.

S R P : NÃO

Descrição: F R E O N - GAS R134 EOS

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 32/2019 /

CatMat: 31372 - GÁS REFRIGERAÇÃO , FREON NOME

UASG: 158335
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
U F : MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.492.088/0004-72
* VENCEDOR *

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA

R$503,50

Marca: DUZZI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: GAS R134 EOS
Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$395,94

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 02/07/2019 10:04

Universidade Federal FLuminense

Modalidade: Pregão Eletrônico

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

S R P : SIM

Objeto: Aquisição parcelada e para entrega futura, através de sistema de registro de
preços, de material para refrigeração, para suprir as necessidades da UFF..

Identificação: NºPregão:412019 / UASG:150182

Descrição: GÁS REFRIGERANTE - Gás/Fluido Refrigerante R134 A. Botija c/ 13,6 Kg.
CatMat: 150372 - GÁS REFRIGERANTE , GÁS REFRIGERANTE NOME

Lote/Item: /27
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/07/2019 15:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
U F : RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.781.399/0001-95
* VENCEDOR *

PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E EQU

R$395,94

Marca: REFRIGERANT
Fabricante: REFRIGERANT
M o d e l o : R-134A
Descrição: Gás/Fluido Refrigerante R134 A. Botija c/ 13,6 Kg.
Estado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Endereço:
R DARCI VARGAS, 42

Nome de Contato:
Francisca das Chagas Costa

Telefone:
(21) 2241-6005

Email:
preveinfo@yahoo.com.br

Item 3: Gás R410-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.

R$382,54

Quantidade

Descrição

Observação

20 Unidades

Gás R410-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.

Gás R410-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$364,68
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

D a t a : 24/04/2019 11:02

Comando da Marinha

Modalidade: Pregão Eletrônico

Centro de Instrução almirante Wandenkolk

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de materiais de refrigeração, assim como seus equipamentos e

Identificação: NºPregão:12019 / UASG:762200

acessórios de manutenção e instalação..

Lote/Item: /26

Descrição: GÁS REFRIGERANTE - Cilindro Gás Refrigerante R410 - 11.34kg

Ata: Link Ata

CatMat: 150372 - GÁS REFRIGERANTE , GÁS REFRIGERANTE NOME

Adjudicação: 10/05/2019 12:54
Homologação: 13/05/2019 09:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: UNIDADE
U F : RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.781.399/0001-95
* VENCEDOR *

PREVEINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E EQU

R$364,68

Marca: EOS
Fabricante: EOS
M o d e l o : R-410A
Descrição: Cilindro Gás Refrigerante R410 - 11.34kg
Estado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Endereço:
R DARCI VARGAS, 42

Nome de Contato:
Francisca das Chagas Costa

Telefone:
(21) 2241-6005

Email:
preveinfo@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$400,40

Órgão: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

D a t a : 01/06/2019 00:00

SERPRO

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de 10 cilindros de gas refrigerante r22, 13,62 kilos, 1 cilindro de gas
refrigerante r410a 11,30 e 1 cilindro de r141b 13,60

S R P : NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 755/2019 /

Descrição: GÁS REFRIGERANTE - AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE GAS

UASG: 803030

REFRIGERANTE R410-A

Lote/Item: 1/1

CatMat: 150372 - GÁS REFRIGERANTE , GÁS REFRIGERANTE NOME

Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: CILINDRO 13,62 KG
U F : CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.783.541/0001-82
* VENCEDOR *

EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACES PARA REFRIGERACAO LTDA

R$400,40

Marca: cilindro
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R410-A
Endereço:
R GUILHERME ROCHA, 914

Item 4: Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno estabilizado). Cilindro descartável de 453 g, carregado.
Quantidade

Descrição

Observação

10 Unidades

Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno estabilizado). Cilindro

Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno estabilizado). Cilindro

descartável de 453 g, carregado.

descartável de 453 g, carregado.

R$39,98
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$29,97

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 02/07/2019 10:04

Universidade Federal FLuminense

Modalidade: Pregão Eletrônico

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

S R P : SIM

Objeto: Aquisição parcelada e para entrega futura, através de sistema de registro de
preços, de material para refrigeração, para suprir as necessidades da UFF..
Descrição: GÁS REFRIGERANTE - Gás mapp (metil acetileno propadieno), em cilindro

Identificação: NºPregão:412019 / UASG:150182
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata

descartável de 400g no mínimo, com válvula de segurança, para uso em

Adjudicação: 19/07/2019 15:00

maçarico tipo bernzomatic.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 150372 - GÁS REFRIGERANTE , GÁS REFRIGERANTE NOME

Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
U F : RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.352.565/0001-70
* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - M

R$29,97

Marca: ZAK
Fabricante: ZAK
M o d e l o : Refil para tubo tocha
Descrição: Gás mapp (metil acetileno propadieno), em cilindro descartável de 400g no mínimo, com válvula de segurança, para uso em maçarico tipo bernzo
matic.
Endereço:
R DO CAJA, 1059

Telefone:
(21) 07724-0968

Email:
DIRETORIA@ORCONTABILIDADE.COM

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$50,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DOS TRANSPORTES
METROPOLITANOS CIA.METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO
Objeto: CARTUCHO COM GÁS MAPP E GÁS REFRIGERANTE

D a t a : 06/05/2019 09:00
Modalidade:
S R P : NÃO

Descrição: GAS MAPP (56% GLP E 44% METIL ACET. PROP.) 400 GRAMAS ACETILENO (C2H2), GAS MAPP (56% GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E 44% DE
METIL ACETILENO PROPADIENO), FORNECIMENTO EM CARTUCHO
METALICO DESCARTAVEL DE 400 GRAMAS, PARA UTILIZACAO EM

Identificação: OC: 373301370932019OC00227
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br

MACARICO MODELO TS 7000 DA BERZOMATIC

Quantidade: 160
Unidade: UNIDADE
U F : SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.191.212/0001-90
* VENCEDOR *

QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R$50,00

Marca: BERZOMARTIC/MAPP PRO
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:
,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
Senhora Secretária Substituta,
Tratam os autos de Aquisição de material de
consumo para atender às demandas de limpeza, tratamento e conservação
de
aparelhos
condicionadores
de
ar nas UnidadesAdministrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, duranteo Exercício de 2019,
conforme especificações constantes no termo de referência 0570613.
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações para pesquisa de preços, despacho de vossa senhoria ,
evento 0573435.
Feito ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em
procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados, chegamos ao
relatório 0573435 e ao quadro resumo abaixo:

Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação ampla,
com exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte
na competição.
À deliberação superior.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 31/07/2019, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574783 e o código CRC 28D4CAAB.

0006207-47.2019.6.02.8000

0574783v1

Despacho SEIC 0574783
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.

À COFIN
Senhor Coordenador,
Encaminho os presentes autos para reserva de crédito.
Concomitantemente, à SLC para confecção de minuta,
com posterior remessa à AJ-DG, para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/07/2019, às 18:52, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574818 e o código CRC FDD36973.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0574818

0574818v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
À SGO.
Prezados,
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos
termos da instrução processual retro.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 31/07/2019, às 19:33,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574842 e o código CRC 7E3CD04D.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0574842

0574842v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.

À SAD,
Para ratiﬁcação/retiﬁcação acerca da forma de
contratação do objeto, uma vez que o Anexo Único do Termo
de Referência menciona registro de preços. E, em se tratando
de registro de preços, que seja autorizada ou não a inclusão
de IRP no Comprasnet.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/08/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575438 e o código CRC 49FA02F8.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0575438

0575438v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.
À SAD,
Sabemos que uma das vantagens do Sistema de Registro de
Preços (SRP) é não comprometer recursos orçamentários, pois
somente haverá necessidade de disponibilizar o valor registrado no
momento da aquisição. Como a Administração Pública, muitas vezes
não consegue mensurar a quantidade exata de produtos que vai
utilizar, pode, em processos tradicionais comprar a mais ou a menos.
Ao contrário, utilizando o SRP, a Administração tem a
discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo
ﬂexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos
disponíveis.
No entanto, processos dessa natureza estão vindo, mesmo
antes da licitação para reserva de crédito. Nesse caso, no SEI
n. 0007006-61.2017.6.02.8000 já apontávamos a necessidade de
indicar o valor a ser reservado, qual seja, numerário a ser
utilizado restritamente ao exercício de 2019.
Att.
Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 01/08/2019, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575490 e o código CRC 3A63F74D.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho SGO 0575490

0575490v1

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 27

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
A presente contratação será realizada por meio do
Sistema de Registro de Preços, consequentemente, remeto os autos
para que se promova a divulgação da IRP.
Concomitantemente, à SGO para que realize a reserva de
crédito nos valores mínimos a serem adquiridos na futura ARP.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/08/2019, às 09:52, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575513 e o código CRC DE1E645F.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0575513

0575513v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
02/08/19 10:12
USUARIO : QUINTELA
DATA EMISSAO : 02Ago19
NUMERO : 2019PE000408
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SMR RESERVA DE CRéDITO PARA FAZER FACE A AQUISIçãO DE GAS PARA
CONDICIONADORES DE AA POR RP. PROCESSO SEI 6207-47.2019.
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401081 1 084621 0100000000 339030

PI
VALOR
AOSA MANMAQ
5.643,47

LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA
UG : 070011 02Ago19 10:08
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 02/08/2019, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575868 e o código CRC 9DEA293D.

0006207-47.2019.6.02.8000

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0575868

0575868v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000408 (0575868).
Observação:

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 02/08/2019, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575870 e o código CRC F880F96C.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0575870
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SIASGnet IRP

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?m...

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
15/08/2019 13:50:44

Analisar IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

70011 - 00024/2019

Itens da IRP

N° do Tipo de
Item
Item

Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Valor Unitário
Estimado
(R$)

UASG - Município/UF de Entrega Quantidade

Situação colunaAcoes

1 Material

150372-Gás
refrigerante

Unidade

Menor Valor

70011 TRIBUNAL
460,3300 REGIONAL
Maceió/AL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

2 Material

150372-Gás
refrigerante

Unidade

Menor Valor

70011 TRIBUNAL
449,7200 REGIONAL
Maceió/AL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

10

Deserto

Analisar

3 Material

150372-Gás
refrigerante

Unidade

Menor Valor

70011 TRIBUNAL
382,5400 REGIONAL
Maceió/AL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

20

Deserto

Analisar

4 Material

150372-Gás
refrigerante

Unidade

Menor Valor

70011 TRIBUNAL
39,9800 REGIONAL
Maceió/AL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

10

Deserto

Analisar

20

Deserto

Analisar

4 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP

Editar IRP

Cancelar IRP

Solicitar Confirmação

Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Comprovante de IRP (deserta) (0581410)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0006207-47.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – Gás para aparelhos condicionadores de ar, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15
e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do
DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de
material de consumo – gás, para atender às demandas de limpeza, tratamento e
conservação de aparelhos condicionadores de ar nas Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações
descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral
a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.
2.3.1.

O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
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beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o
preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 33281947, no horário de 8h às 18h, de segunda a quinta-feira e das7h30m às 13h30m às
sextas-feiras.
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
4.4.

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

Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
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ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

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

Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
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competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item
ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação
no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos
lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada,
automaticamente, a recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

Minuta de edital de pregão eletrônico (0587693)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 42

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo os valores indicados no anexo I-A, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
6.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
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anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe
o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3..
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
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10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na
alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação
posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.
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12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013, com alterações.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, com alterações, serão
convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet,
tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no
art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
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14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro
do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades
aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n.
5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo
licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013, com alterações.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
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14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
14.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013,
com alterações.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
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;
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.
15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
a1) Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em caixas
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ou embalagens originais dos fabricantes;
a2) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;
b) O fornecedor do material constante deste Termo deverá comprovar registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras,
gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução Normativa
n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência
ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso IIl
Decreto n.º 7.892/2013, com alterações, combinado com o art. 15, 2º da Lei
8.666/93.
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18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,no horário de 8h às 18h, de segunda
a quinta-feira e das7h30m às 13h30m às sextas-feiras.
18.2.

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

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

as

18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.4.1. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao número
de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos produtos;
18.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
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autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado
do material;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
19.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
19.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.3 As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.4. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
19.7.

O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
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para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo
à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência
de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
20.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.4.

O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
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recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
22.1. Seção de Manutenção e Reparos (SMR) em conjunto com a Seção de
Almoxarifado (SEALMOX).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.

Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
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impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar
– Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto 7.892/2013 e alterações, do Decreto nº
8.538/2015 e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

1.Objeto

Aquisição de material de consumo para atender às demandas de limpeza,
tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar nas
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, durante o Exercício de 2019, conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

Suprir a Seção de Manutenção e Reparos deste Tribunal dos
produtos necessários à realização de manutenção dos
equipamentos, além de propiciar adequada condição de
climatização dos ambientes desta Justiça Especializada.

2.Justificativa

Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em
caixas ou embalagens originais dos fabricantes;

a.

O fornecedor do material constante deste Termo deverá
comprovar registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras, gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao
artigo 2º da Instrução Normativa n.º 37, de 29 de junho de 2004;

b.

3.Disposições
Gerais

Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;

c.

O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao
número de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos
produtos;

d.

As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico
indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação
via postal.

e.

4. Quantidade e
As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.
Especificações
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5. Local e prazo
de entrega

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do
TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, 5113, bairro Antares,
Maceió – AL, no horário de expediente normal deste Regional, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho.

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota
Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhado das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

a.

6. Pagamento
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal
o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções
indesejáveis.

b.

7. Gestão e
fiscalização

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) em conjunto com a Seção de
Almoxarifado (SEALMOX).
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de

pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção,
aplicar outras mais severas;

b. Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o

limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na substituição de materiais
desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

8.Sanções
Administrativas

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do

contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;

e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5
(cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e
a ampla defesa;

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

ANEXO ÚNICO

Item

Especificação

Quantidade mínima
para entrega
imediata

Quantidade para
Registro de Preços

1

Gás R22. Cilindro descartável de
13,6 kg, carregado.

5

20

2

Gás R134-A. Cilindro descartável
de 13,6 kg, carregado.

3

10

5

20

3

Gás R410-A. Cilindro descartável
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de 13,6 kg, carregado.

4

Gás MAPP (Metil Acetileno
Propadieno estabilizado). Cilindro
descartável de 453 g, carregado.

2

10

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de
Seção, em 23/07/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E ESTIMATIVA DE PREÇOS

Item

Especificação

Quantidade
mínima para
entrega
imediata

1

Gás
R22.
Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

5

20

460,33

9.206,60

2

Gás R134-A. Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

3

10

449,72

4.497,20

3

Gás R410-A. Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

5

20

382,54

7.650,80

4

Gás MAPP (Metil
Acetileno Propadieno
estabilizado). Cilindro
descartável de 453 g,
carregado.

2

10

39,98

399,80

Total Geral

21.754,40
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0006207-47.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta cidade, 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 no Anexo I-A, do Pregão
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018,
pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.3. do edital do PE nº
XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
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3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
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Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
a1) Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em caixas
ou embalagens originais dos fabricantes;
a2) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;
b) O fornecedor do material constante deste Termo deverá comprovar registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras,
gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução Normativa
n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
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j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
6.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,no horário de 8h às 18h, de segunda a
quinta-feira e das7h30m às 13h30m às sextas-feiras.
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7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.
7.3.1. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao número
de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos produtos;
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
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:
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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 mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado
do material;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
8.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.3. As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

8.4.4. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
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
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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.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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INFORMAÇÃO Nº 5219 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,

Sr. Secretário,

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços
de material de consumo – gás para condicionadores de ar.
Foi elaborada minuta de edital complementando as disposições referentes às sanções
administrativas, ao pagamento, ao recebimento e às obrigações da Contratante e da
Contratada.
Saliente-se que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, considerando o valor
estimado para aquisição e o que dispõe a Lei Complementar nº 123/2016.
Outrossim, informamos que a IRP nº 24/2019 restou deserta, conforme evento SEI nº
0581410.
Ressalte-se, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima indicadas.
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 30/08/2019, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/08/2019, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.

Reporto-me à Informação 5219, da SLC (0587779),
para submeter a minuta de evento 0587693 à análise da
Assessoria Jurídica.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 00:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589394 e o código CRC 71FA297F.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0006207-47.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
: REGISTRO DE PREÇOS. GÁS PARA REFRIGERAÇÃO.

Parecer nº 1813 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

Tratam os autos de registro de preços para
aquisição de material de consumo, gás refrigerante,
para atender às demandas de limpeza, tratamento e conservação
de aparelhos condicionadores de ar nas Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante
o exercício de 2019,
conforme termo de referência
(0570613).

2. DO PROCEDIMENTO

No evento 0571926, consta a aprovação do Senhor
Secretário de Administração ao citado termo de referência, na
forma do regulamento.
Em seguida,
os autos foram encaminhados à
SEIC/COMAP, para a devida pesquisa de preço, tendo sido
utilizado o Banco de Preços, com base em procedimentos
governamentais recentes e comparados aos valores praticados
em sitios eletrônicos especializados, tendo sido obtido o
relatório 0573435 e o quadro resumo abaixo, tudo
conforme informação contida no evento 0574783:

Ao ensejo, a SEIC sugeriu que a contratação fosse
realizada por meio de licitação na modalidade Pregão, na
forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação
ampla, com exclusividade para microempresas e empresas de
pequeno porte na competição.
No evento 0575868, a COFIN realizou reserva de
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crédito no valor correspondente à aquisição prevista para
este exercício.
No evento 0576127, consta o registro da intenção
de registro de preços, que resultou deserta (0581410).
No evento 0587693, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0587779), em que é ressaltado que foram
complementandas as disposições referentes às sanções
administrativas, ao pagamento, ao recebimento
e às
obrigações da contratante e da contratada, tendo
sido elaborada a minuta para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do
certame, considerando o valor estimado para aquisição e o
que dispõe a Lei Complementar nº 123/2016.
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
POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de material de
consumo,
gás
refrigerante,
para atender às demandas de limpeza, tratamento e conservação
de aparelhos condicionadores de ar nas Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante
o Exercício de 2019.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, veriﬁcadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013.
Com 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 despacho do setor requisitante (0570641).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.
Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especiﬁcações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
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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.
Igualmente, a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes.
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

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

Sim
Não

ItemQuestionário

Evento

N/A
FORMALIDADES PRELIMINARES
Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?
1

2

SIM

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A contratação pretendida integra o planejamento de contratações? SIM 0570641

TERMO DE REFERÊNCIA

3

O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
SIM 0570613
que demanda a futura contratação?

4

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

5

O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento do
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5

SIM

objeto como bem e/ou serviço comum?

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?

NÃO

9

O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento de
N/A
itens?

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

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?

NÃO

18

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

N/A

19

N/A

O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com
análise de outras soluções de contratação do serviço?

N/A

N/A

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
20 propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A

O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
21 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

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM0571926
PESQUISA DE PREÇOS
24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM

Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de acordo
25 com a legislação de regência e estão devidamente demonstrados e
SIM0574783
justificados no processo administrativo?
26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?
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27

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

SIM0574783

MINUTA DO EDITAL
Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do
art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não
implique em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
28 microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade cooperativa, SIM0587693
em face do valor estimado para o item da contratação?
Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade
29 prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

30

N/A

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

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%,
31
relativamente ao objeto da contratação?

N/A

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

32

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

N/A

Competitividade

33

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

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

N/A

A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem todos os
35 direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive em
N/A
Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
36 lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM

37

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

38

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

39

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

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

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?

Parecer 1813 (0589826)
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A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
44 descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM

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

SIM

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

SIM

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

SIM

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

48

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

50

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

51

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

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

NÃO

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

N/A

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade
de a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de
54 Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

SIM

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

N/A

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

Em
andamento

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

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
Consta a publicação do aviso de edital?

Fase
posterior

Fase
posterior

58 Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
59 Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e
30, VI, do Decreto nº 5.450/05

Fase
posterior

Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro
0576127
60 de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU, da intenção SIM
0581410
de registro de preços? Caso negativo, existe justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Parecer 1813 (0589826)
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61

Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de
SIM0575868
recursos orçamentários para suportar a despesa?

62

Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
N/A
financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar nº101/2000),
conforme o caso?

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

6. CONCLUSÃO

Isso posto, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único, do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, e em face de
sua regularidade jurídica, a minuta do edital de pregão
eletrônico, do tipo menor preço
por item (0587693),
objetivando o Registro de Preços de material de consumo, gás
refrigerante,
para atender às demandas de limpeza, tratamento e conservação
de aparelhos condicionadores de ar nas Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante
o Exercício de 2019.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/09/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589826 e o código CRC E259E278.

0006207-47.2019.6.02.8000

0589826v10

Parecer 1813 (0589826)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 79

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CONCLUSÃO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de
Preços
de
material
de
consumo,
gás
refrigerante,
para atender às demandas de limpeza, tratamento e conservação
de
aparelhos
condicionadores
de
ar
nas
Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante
o Exercício de 2019, nos termos da minuta 0587693, aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1813
(0589826).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/09/2019, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589957 e o código CRC 528531FB.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0006207-47.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
: Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

Decisão nº 2579 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor DiretorGeral, inserta no evento SEI 0589957.
AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº
5.450/05,
a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do
tipo menor preço por item, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo - gás refrigerante, para atender às demandas de
limpeza, tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de
ar nas Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, durante o exercício de 2019, de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Admnistração e consoante o
Termo de Referência (0570613), constante nos presentes autos.
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0587693, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1813 (0589826), e demais medidas cabíveis.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/09/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590506 e o código CRC 7C130378.
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

À SLC, para cumprimento da Decisão 2579, da
Presidência (0590506).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2019, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594648 e o código CRC E2563715.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019
PROCESSO Nº: 0006207-47.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 03 de outubro de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – Gás para aparelhos condicionadores de ar, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15
e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do
DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de
material de consumo – gás, para atender às demandas de limpeza, tratamento e
conservação de aparelhos condicionadores de ar nas Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações
descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral
a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
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realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o
preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 33281947, no horário de 8h às 18h, de segunda a quinta-feira e das7h30m às 13h30m às
sextas-feiras.
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
4.4.

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

Estrangeiras que não funcionem no País;

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

Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite

Edital do PE nº 54/2019 (0596532)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 88

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
máximo os valores indicados no anexo I-A, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
6.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
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c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe
o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3..
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.

Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
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exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na
alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação
posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.
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12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013, com alterações.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, com alterações, serão
convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet,
tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no
art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.

A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro
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do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades
aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n.
5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo
licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013, com alterações.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

Edital do PE nº 54/2019 (0596532)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 93

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
14.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013,
com alterações.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
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
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decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.
15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
a1) Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em caixas
ou embalagens originais dos fabricantes;
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a2) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;
b) O fornecedor do material constante deste Termo deverá comprovar registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras,
gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução Normativa
n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência
ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso IIl
Decreto n.º 7.892/2013, com alterações, combinado com o art. 15, 2º da Lei
8.666/93.
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18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,no horário de 8h às 18h, de segunda
a quinta-feira e das7h30m às 13h30m às sextas-feiras.
18.2.

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

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

as

18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.4.1. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao número
de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos produtos;
18.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
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direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado
do material;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
19.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
19.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.3 As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.4. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar

Edital do PE nº 54/2019 (0596532)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 98

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo
à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência
de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
20.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
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20.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
22.1. Seção de Manutenção e Reparos (SMR) em conjunto com a Seção de
Almoxarifado (SEALMOX).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
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primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar
– Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto 7.892/2013 e alterações, do Decreto nº
8.538/2015 e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I – A - Especificações dos itens e estimativa de preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 19 de setembro de 2019.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Aquisição de material de consumo para manutenção de aparelhos condicionadores de
ar.

1.Objeto

Aquisição de material de consumo para atender às demandas de limpeza,
tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar nas
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, durante o Exercício de 2019, conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

Suprir a Seção de Manutenção e Reparos deste Tribunal dos
produtos necessários à realização de manutenção dos
equipamentos, além de propiciar adequada condição de
climatização dos ambientes desta Justiça Especializada.

2.Justificativa

Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em
caixas ou embalagens originais dos fabricantes;

a.

O fornecedor do material constante deste Termo deverá
comprovar registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras, gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao
artigo 2º da Instrução Normativa n.º 37, de 29 de junho de 2004;

b.

3.Disposições
Gerais

Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;

c.

O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao
número de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos
produtos;

d.

As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico
indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação
via postal.

e.

4. Quantidade e
As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.
Especificações
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5. Local e prazo
de entrega

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do
TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, 5113, bairro Antares,
Maceió – AL, no horário de expediente normal deste Regional, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho.

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota
Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhado das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

a.

6. Pagamento
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal
o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções
indesejáveis.

b.

7. Gestão e
fiscalização

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) em conjunto com a Seção de
Almoxarifado (SEALMOX).
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:

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

b. Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na substituição de materiais
desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

8.Sanções
Administrativas

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;

e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5
(cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e
a ampla defesa;

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

ANEXO ÚNICO

Item

Especificação

Quantidade mínima
para entrega
imediata

Quantidade para
Registro de Preços

1

Gás R22. Cilindro descartável de
13,6 kg, carregado.

5

20

2

Gás R134-A. Cilindro descartável
de 13,6 kg, carregado.

3

10

5

20

3

Gás R410-A. Cilindro descartável
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de 13,6 kg, carregado.

4

Gás MAPP (Metil Acetileno
Propadieno estabilizado). Cilindro
descartável de 453 g, carregado.

2

10

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de
Seção, em 23/07/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E ESTIMATIVA DE PREÇOS

Item

Especificação

Quantidade
mínima para
entrega
imediata

1

Gás
R22.
Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

5

20

460,33

9.206,60

2

Gás R134-A. Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

3

10

449,72

4.497,20

3

Gás R410-A. Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

5

20

382,54

7.650,80

4

Gás MAPP (Metil
Acetileno Propadieno
estabilizado). Cilindro
descartável de 453 g,
carregado.

2

10

39,98

399,80

Total Geral

21.754,40
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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?

Edital do PE nº 54/2019 (0596532)
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0006207-47.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 54/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta cidade, 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 no Anexo I-A, do Pregão
Eletrônico nº 54/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018,
pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 54/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.3. do edital do PE nº
54/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
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3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
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Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
a1) Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em caixas
ou embalagens originais dos fabricantes;
a2) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;
b) O fornecedor do material constante deste Termo deverá comprovar registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras,
gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução Normativa
n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
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j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
6.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,no horário de 8h às 18h, de segunda
a quinta-feira e das7h30m às 13h30m às sextas-feiras.
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7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.
7.3.1. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao número
de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos produtos;
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
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:
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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 mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado
do material;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
8.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.3. As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

8.4.4. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
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,
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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.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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EDITAL Nº 59 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019

PROCESSO Nº: 0006207-47.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 03 de outubro de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando o Registro de Preços de material de consumo – Gás para
aparelhos condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
7.892 de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto nº
8.538, de 06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se
ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por
meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de
Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para
aquisição de material de consumo – gás, para atender às demandas de
limpeza, tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de
ar nas Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, conforme especiﬁcações descritas neste edital e seus
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anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo
I.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação especíﬁca para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneﬁciário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação especíﬁca, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por email, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP:
57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18h, de segunda a quintafeira e das7h30m às 13h30m às sextas-feiras.
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Uniﬁcado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
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4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
4.2.1.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos
no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

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

7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
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7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário
do item ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8 .8 .
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
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pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 .9 .
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite máximo os valores indicados no anexo I-A, que representam uma média
das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
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a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
6.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
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exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat ” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
ﬁscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo
de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3..
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
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10.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
11.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e
quatro horas).
11.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida
e publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
1 2 .4 .
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
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12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão ﬁxos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, com alterações.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classiﬁcados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, com alterações,
serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e
condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1.
O cadastro de reserva dos fornecedores classiﬁcados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, para fazê-lo em igual
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prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustiﬁcada de fornecedor classiﬁcado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justiﬁcada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
14.10.
Caso a justiﬁcativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará ﬂuindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013, com alterações.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013, com alterações.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
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que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especiﬁcações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para ﬁns de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classiﬁcação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.
15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, ﬁxando prazo para substituição dos
bens;
c ) Designar unidade administrativa para acompanhar e ﬁscalizar a entrega
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
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d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deﬁciências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições ﬁrmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições ﬁrmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notiﬁcação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.
16.2.
São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especiﬁcações e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
a1) Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em caixas ou
embalagens originais dos fabricantes;
a2) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material
e quantidade;
b) O fornecedor do material constante deste Termo
deverá comprovar
registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras, gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução
Normativa n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
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obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

taxas,

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e - m a i l ) para
o
recebimento
de
expedientes/notiﬁcações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade ﬁscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ﬁcará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso IIl do Decreto n.º 7.892/2013, com alterações, combinado com o art.
15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente,
deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82)
3328-1947,no horário de 8h às 18h, de segunda a quinta-feira e das7h30m às
13h30m às sextas-feiras.
18.2.

O material será recebido:

a)
provisoriamente, para que seja feita a veriﬁcação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b)
deﬁnitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às veriﬁcações,
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
18.4.1. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao
número de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos
produtos;
18.5.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especiﬁcações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
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para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 10%
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;
c ) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
19.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial,
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.
19.4.2. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.3 As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

1 9 . 4 . 4 . A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justiﬁcativas apresentadas em até 5 (cinco) dias
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pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
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demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por
servidor/gestor designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue
com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
20.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota ﬁscal
o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
22 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
22.1. Seção de Manutenção e Reparos (SMR) em conjunto com a Seção de
Almoxarifado (SEALMOX).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
23.6.

No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
Edital 59 (0596533)
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sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82)
2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto 7.892/2013 e alterações, do
Decreto nº 8.538/2015 e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 23.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I – A - Especificações dos itens e estimativa de preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, 19 de setembro de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPONÍVEIS NO DOCUMENTO Nº
0596532.
Em 19 de setembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/09/2019, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596533 e o código CRC F08C390B.
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Nº 183, sexta-feira, 20 de setembro de 2019

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO DE EXTINÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Termo de Extinção. Credenciada: Clínica de Radiologia Odontológica KF S/S Ltda.
Objeto: extinguir, unilateral, o Termo de Credenciamento 2/2012. Fundamento Legal:
Processo Administrativo PAe 0002856-03.2015.4.01.8000 - TRF 1ª Região e artigo 79, inciso
I da Lei 8.666/93. Data de Assinatura 18/09/2019. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª
Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral.

Processo nº 0010974-65.2018.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da empresa Formas
Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 02.340.082/0001-49, com vistas a executar serviço de
deslocamento (desmontagem/montagem) de divisórias nos pavimentos térreo, 4º e 13º da
sede provisória do TRE/AL, com aquisição de alguns itens complementares (divisória e
porta de giro); Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993; Valor da
contratação: R$ 43.948,60; Autorizado em 13/09/2019, pelo Des. Pedro Augusto Mendonça
de Araújo, Presidente do TRE/AL.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019 - UASG 90028

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 46/2019

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/241. Objeto: Aquisição de coletes dissimulados de proteção
balística, nível III-A.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 20/09/2019 das 12h00 às 17h00.
Endereço: Rua do Acre N. 80 Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00110-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 20/09/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/10/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 000433288.2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de intermediação empresaescola, junto às instituições públicas e privadas de ensino superior, visando ao
desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes
interessados, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 18/09/2019) 90028-00001-2019NE000298
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 36/2019

(SIDEC - 19/09/2019) 070011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 - UASG 70011

Processo nº TRF2-EOF-2019/090. Objeto: Aquisição de material de consumo para copa e
cozinha (copos descartáveis) deste TRF 2ª Região e da Justiça Federal da 2ª Região, através
do Sistema de Registro de Preços, atuando o TRF2 como Gerenciador e a Seção Judiciária do
Rio de Janeiro como Participante. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do Pregão
em epígrafe à empresa APS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASTRONOMIA LTDA., itens 1 e 2.

Nº Processo: 0006207-47.2019. Objeto: Registro de Preços de material de consumo para
manutenção de aparelhos condicionadores de ar.. Total de Itens Licitados: 4. Edital:
20/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00054-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 20/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 03/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 19/09/2019)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 60/2019

(SIASGnet - 19/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

Processo nº TRF2-EOF-2019/00202. Objeto: Contratação de empresa especializada para
cobertura de seguro de acidentes pessoais para 540 (quinhentos e quarenta) estagiários,
com idade entre 18 e 65 anos. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do Pregão
em epígrafe à empresa SEGUROS SURA S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - UASG 70029
Nº Processo: 0002111-59.2019. Objeto: Registro de preços para eventual e futura
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (gêneros de alimentação).. Total de Itens Licitados:
5. Edital: 20/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502,
Central - Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00015-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 02/10/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 19/09/2019)

SECRETARIA-GERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoiero

Nota de empenho: 2019NE000848, emitida em 16/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. Objeto: aquisição de material de
consumo - adoçante (Ata n.º 06/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 940,00
(novecentos e quarenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00459.02.

(SIASGnet - 19/09/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2019 - UASG 70003

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº Processo: 7714. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
permanente e acessórios, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do
Termo de Referência n. 003/2019-SEPAT/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 9. Edital:
20/09/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo N. 200, Aleixo - Manaus/AM
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00037-2019.
Entrega
das
Propostas: a partir de 20/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 03/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Nota de empenho: 2019NE000837, emitida em 11/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada:
MÁRCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER. Objeto: Aquisição de leitor e gravador de dvd
externo (Ata nº 137/18 - SJ/RJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05
e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de
despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 4.145,75 (quatro mil, cento e quarenta e cinco
reais e setenta e cinco centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00492.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro
(SIASGnet - 18/09/2019) 70003-00001-2019NE000118

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019 - SRP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI Nº 0032108-55.2019.4.03.8000
O Pregoeiro, designado pela Portaria nº 3.623 de 13/08/2019, torna público
que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 027/2019-RP, Registro de Preços para aquisição de
veículos para renovação de parte da frota do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
adjudicados os lotes/valores unitários, conforme segue: -Peugeot-Citroen do Brasil
Automóveis Ltda., -01/R$ 60.500,00 e -Roda Brasil - Representações Comércio e Serviços
Ltda., 02/R$ 81.390,00.

PAD n.º 12.625/2019. OBJETO: Curso "O Caminho para a Boa Governança Pública e
Governança de TI" e a Palestra "Governança, seus Riscos e Resultados - Cuidando do que
Importa". FAVORECIDO: CURSO LOUREIRO LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c 13,
VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação
02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 25.920,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira,
em 18/09/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

São Paulo, 19 de setembro de 2019.
GIOVANI RINALDI

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 116/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa FND - TELECOMUNICAÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogação de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei n.º 8.666/93. PAD: 17.854/2018.
ASSINATURA: 19/09/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra.
Ivanise Baeza, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 38/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 38/2019
- contratação de empresa especializada para a aquisição de 20 (vinte) Coletes Balísticos Multi
Ameaça, nível II ou similar de proteção simultânea, contra disparo de arma de fogo (balística
convencional), bem como, proteção adicional contra ataques com armas ou objetos
perfurantes/pontiagudos para utilização pelos Desembargadores, Agentes de Segurança
Judiciário e Oficiais de Justiça deste Tribunal - foi adjudicado e homologado à empresa JOSE
G B S DA SILVA (CNPJ nº 10.793.836/0001-44), com o preço global de R$ 53.184,75
(cinquenta e três mil e cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019 - UASG 70007
Nº Processo: 11487/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar cursos do Programa
de Desenvolvimento Gerencial 2019, na modalidade a distância, conforme as especificações do Edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/09/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço:
Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-500052-2019. Entrega das Propostas: a partir de 20/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 03/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio
(SIASGnet - 19/09/2019) 70007-00001-2019NE000025

(SIDEC - 19/09/2019) 090031-00001-2019NE000089
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019092000116

116

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0597058)

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

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

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.

À CPREG, após publicação do Aviso de Licitação no
DOU e no Portal da Transparência, para realização do
certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/09/2019, às 08:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597092 e o código CRC 9EB3C4BE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

Senhor Chefe,
A Empresa Preveinfo Informática, solicita os
esclarecimentos contidos no evento 0598559, referentes aos
Pregão Eletrônico n.º 54/2019.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2019, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598560 e o código CRC 55FE0B28.
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Despacho PREG 0598560

0598560v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

Em atenção ao questionamento solicitado pelo
Despacho PREG (0598560) no tocante ao E-mail da empresa
(0598559), este servidor entrou em contato com o Técnico de
refrigeração da EQUIPE DE MANUTENÇÃO deste Tribunal o
Sr. ERASMO TEIXEIRA DA SILVA relatando a situação sobre
a massa de gás para o item 3 - Gás R410-A, Cilindro
descartável de 13,6 kg, carregado e teve como resposta que
devido as paredes do cilindro serem mais espessas a
capacidade é de 11,34KG, como relatada pela empresa
Preveinfo Informática no e-mail.
Desta forma se faz necessário que seja alterada no
Termo de Referência - ANEXO ÚNICO, ITEM 3 a
especificação correta da massa para 11,34 KG.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 25/09/2019, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599203 e o código CRC B95BEC88.
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25/09/2019

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=957639&Texto=T&prgCod=810144

Esclarecimento 25/09/2019 14:38:28
A Empresa Preveinfo Informática solicita os devidos esclarecimentos: "Com referência ao item 03 (Gás R-410 A) A descrição
completa deste item está solicitando cilindro com 13,60 KG. Porém, especificamente o Gás R-410A tem seu cilindro padrão
em 11,34 KG (Até o que conhecemos, NÃO EXISTE Gás R-410A com 13,60 kg conforme o solicitado)."

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=957639&Texto=T&prgCod=810144

Anexo SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA (0599304)
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25/09/2019

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=957639&Texto=R&prgCod=810144

Resposta 25/09/2019 14:38:28
Foi enviado o questionamento para a unidade técnica requisitante, respondendo assim: ´Em atenção ao questionamento
solicitado pelo Despacho PREG (0598560) no tocante ao E-mail da empresa (0598559), este servidor entrou em contato
com o Técnico de refrigeração da EQUIPE DE MANUTENÇÃO deste Tribunal o Sr. ERASMO TEIXEIRA DA SILVA relatando a
situação sobre a massa de gás para o item 3 - Gás R410-A, Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado e teve como
resposta que devido as paredes do cilindro serem mais espessas a capacidade é de 11,34KG, como relatada pela empresa
Preveinfo Informática no e-mail. Desta forma se faz necessário que seja alterada no Termo de Referência - ANEXO ÚNICO,
ITEM 3 a especificação correta da massa para 11,34 KG." Dessa forma, havendo um erro na classificação do objeto do item
3 do Termo de Referência, vamos submeter para decisão superior da Secretaria de Administração deste Tribunal.

Fechar
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=957639&Texto=R&prgCod=810144

Anexo RESPOSTA ESCLARECIMENTOS - SMR (0599306)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 54/2019 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:
"Esclarecimento 25/09/2019 14:38:28
O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento: “Com referência ao item 03
(Gás R-410 A) A descrição completa deste item está solicitando cilindro com 13,60 KG.
Porém, especificamente o Gás R-410A tem seu cilindro padrão em 11,34 KG (Até o que
conhecemos, NÃO EXISTE Gás R-410A com 13,60 kg conforme o solicitado)”
"Resposta 25/09/2019 14:38:28
Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante registrou: “Em atenção ao
questionamento solicitado pelo Despacho PREG (0598560) no tocante ao E-mail da
empresa (0598559), este servidor entrou em contato com o Técnico de refrigeração
da EQUIPE DE MANUTENÇÃO deste Tribunal o Sr. ERASMO TEIXEIRA DA SILVA
relatando a situação sobre a massa de gás para o item 3 - Gás R410-A, Cilindro
descartável de 13,6 kg, carregado e teve como resposta que devido as paredes do
cilindro serem mais espessas a capacidade é de 11,34KG, como relatada pela empresa
Preveinfo Informática no e-mail".Desta forma se faz necessário que seja alterada no
Termo de Referência - ANEXO ÚNICO, ITEM 3 a especificação correta da massa
para 11,34 KG."
Dessa forma, havendo um erro na classificação do objeto do item 3 do Termo de
Referência, vamos submeter para decisão superior da Secretaria de Administração
deste Tribunal.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/09/2019, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599308 e o código CRC FD1F2AC5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

À PREG,
após publicação no portal da transparência.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/09/2019, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599519 e o código CRC A7DE545D.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

Senhor Secretário,
A Seção de Manutenção e Reparos (SMR), proferiu
despacho solicitando a alteração do Termo de Referência,
Anexo Único, Item 3, conforme evento 0599203.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/09/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599527 e o código CRC 8626362C.
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.

Tendo em vista o Despacho 0599203, remeto o feito
à SMR para ajustar o TR, com cópia à SLC, para remarcar o
certame, considerando o esclarecimento prestado, desde que
aferido pela SEIC a manutenção do preço para o item
questionado.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/09/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600093 e o código CRC B146223D.
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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
Aquisição de material de consumo para manutenção de aparelhos
condicionadores de ar

1. Objeto

2. Justificativa

Aquisição de material de consumo para atender às demandas
d e lim p ez a, tr atamen to e
conservação
de aparelhos
condicionadores
de ar nas Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o
Exercício de 2019, conforme quantidades e especificações
descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

2. Suprir a Seção de Manutenção e Reparos deste Tribunal
dos produtos necessários à realização de manutenção
dos equipamentos, além de propiciar adequada condição
de climatização dos ambientes desta Justiça Especializada.

a. Os
materiais
devem
ser
acondicionados,
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos
fabricantes;

3. Disposições
Gerais

b. O fornecedor do material constante deste Termo deverá
comprovar registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, gerenciado pelo
IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução
Normativa n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c. Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve
descrição do material e quantidade;
d. O
recebimento
provisório
dos
materiais
estará
condicionado ao número de volumes constantes da Nota
Fiscal, sob pena de rejeição dos produtos;
e. As notificações poderão ser realizadas por correio
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os
mesmos efeitos da notificação via postal.

Termo de Referência SMR 0600129
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4. Quantidade
e
As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.
Especificações

5. Local e
prazo de
entrega

6. Pagamento

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de
Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino
Marcelo, 5113, bairro Antares, Maceió – AL, no horário
de expediente normal deste Regional, no prazo de 30
(trinta) dias a contar do recebimento da Nota de
Empenho.
a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, somente
após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser
entregue acompanhado das Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários;
b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à
Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no
modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

7. Gestão e
fiscalização

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) em conjunto com a
Seção de Almoxarifado (SEALMOX).

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
a. Advertência, em virtude do descumprimento de
obrigações de pequena monta, podendo a Administração,
no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b. Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia,
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso
no cumprimento do objeto ou na substituição de materiais
desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;

8. Sanções
Administrativas

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão
ser impostas cumulativamente com as demais;
e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em
até 5 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
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contraditório e a ampla defesa;
f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas
dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou
cobradas judicialmente.

ANEXO ÚNICO

Item

Especificação

Quantidade
mínima
para
entrega
imediata

1

G á s R 2 2 . Cilindro
descartável de 13,6 kg,
carregado.

5

20

2

Gás
R 1 3 4 - A . Cilindro
descartável de 13,6 kg,
carregado.

3

10

3

Gás
R410-A.
Cilindro
descartável de 11,34 kg,
carregado.

5

20

4

Gás MAPP (Metil Acetileno
Propadieno
estabilizado).
Cilindro descartável de 453
g, carregado.

2

10

Quantidade
para
Registro de
Preços

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 26/09/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600129 e o código CRC 9FDC0B25.

Termo de Referência SMR 0600129

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 155

0006207-47.2019.6.02.8000

Termo de Referência SMR 0600129

0600129v3

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5815 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário de Administração.
Atendido ao solicitado no Despacho SAD(0600093),
conforme Termo de Referência Revisado em anexo, evento
(0600129), encaminhamos os autos para conhecimento e
prosseguimento.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 26/09/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600134 e o código CRC 3136E1C5.
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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 setembro de 2019.

Senhor Secretário,
A título estimativo não altera a cotação efetuada
por esta seção de instrução de contratações, uma vez que a
mesma fora feita levando em conta o peso/massa total do item,
por assim se mostrar no mercado fornecedor, bem como no
relatório do banco de preços, evento 0574782 e sequente
despacho SEIC, evento 0574783.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/09/2019, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600145 e o código CRC 6889B32E.
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.

Retornem os autos à SLC, para alterar o anexo I do
edital, considerando o novo TR (0600129), que segue
aprovado, e submeter o feito à AJ-DG, com vistas à
remarcação de data do certame, destacando não haver reﬂexo
orçamentário na alteração, conforme assinalou a SEIC
(0600145).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/09/2019, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600248 e o código CRC 1901C931.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019
Minuta
PROCESSO
Nº:
000620747.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR
ITEM
Data: 03 de outubro de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro
de Preços de material de consumo – Gás para aparelhos condicionadores de ar,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
7.892 de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto nº
8.538, de 06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao
presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas
alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio
da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição
de material de consumo – gás, para atender às demandas de limpeza, tratamento
e conservação de aparelhos condicionadores de ar nas Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações
descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido
ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do
TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I.
2.3.

A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional

Minuta DE EDITAL ALTERADA (0600392)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, por e-mail,
na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na
Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82)
3328-1947, no horário de 8h às 18h, de segunda a quinta-feira e das7h30m às
13h30m às sextas-feiras.
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e
a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
4.4.

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

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos
de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será
requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º,
do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.

O licitante será responsável por todas as transações que forem
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efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a
descrição do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da
data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data
e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº
5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se
que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito
neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais
mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão
consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão
o proponente na execução contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 6.12.
6.4.4.

Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada
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do item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do
item, em conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso,
pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com
os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo
de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
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7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações
detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão
previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item
ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço
utilizado para divulgação desta licitação.
8.7.

A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
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encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos
lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada,
automaticamente, a recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo os valores indicados no anexo I-A, que representam uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio

Minuta DE EDITAL ALTERADA (0600392)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 166

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por
se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo
referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o
licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através
de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme
item 6.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que
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dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e
a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3..
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo
complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte
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e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos
demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões
em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo
Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada
no Decreto nº 7.892/2013, com alterações.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
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termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, com alterações, serão
convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere
o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da convocação para assinatura do documento, em conformidade com o
previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados
pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
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14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às
penalidades cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, §
3º do Decreto nº 7.892/2013, com alterações.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho
do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro
de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as
certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
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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, com alterações.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas
próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente
Ata, conforme subitem 14.15.

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

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições
de idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item
14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as
normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente
solicitadas;
a1) Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em
caixas ou embalagens originais dos fabricantes;
a2) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;
b) O fornecedor do material constante deste Termo deverá comprovar
registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras, gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da
Instrução Normativa n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
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obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto
fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado
pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza do objeto da
contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência
da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso
IIl do Decreto n.º 7.892/2013, com alterações, combinado com o art. 15, 2º da Lei
nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente,
deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,no
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horário de 8h às 18h, de segunda a quinta-feira e das7h30m às 13h30m às
sextas-feiras.
18.2.

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

18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
18.4.1. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao
número de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos
produtos;
18.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para
o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e
das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
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causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
19.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor
atualizado do material;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
19.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
19.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.3 As sanções previstas neste
cumulativamente com as demais.

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.4. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco)
dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
19.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
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19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
19.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
19.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva
Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
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20.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
recursos
exercício
Natureza

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa),
da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).

21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
22 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
22.1. Seção de Manutenção e Reparos (SMR) em conjunto com a Seção de
Almoxarifado (SEALMOX).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
23.2.

As

proponentes

assumem
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apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.
Não havendo expediente, ou
que impeça a realização do certame na
para o primeiro dia útil subsequente,
adiamento no ambiente do Comprasnet,
quatro) horas.

ocorrendo qualquer fato superveniente
data marcada, a sessão será transferida
devendo o Pregoeiro informar sobre o
com antecedência mínima de 24 (vinte e

23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82)
2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto 7.892/2013 e alterações, do
Decreto nº 8.538/2015 e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações
e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser
retirado
em
Maceió,
ou
ainda,
nos
sites
www.tre-al.jus.br
e
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www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

1.Objeto

Aquisição de material de consumo para atender às demandas de limpeza,
tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar nas
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, durante o Exercício de 2019, conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

Suprir a Seção de Manutenção e Reparos deste Tribunal dos
produtos necessários à realização de manutenção dos
equipamentos, além de propiciar adequada condição de
climatização dos ambientes desta Justiça Especializada.

2.Justificativa

Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em
caixas ou embalagens originais dos fabricantes;

a.

O fornecedor do material constante deste Termo deverá
comprovar registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras, gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao
artigo 2º da Instrução Normativa n.º 37, de 29 de junho de 2004;

b.

3.Disposições
Gerais

Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;

c.

O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao
número de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos
produtos;

d.

As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico
indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação
via postal.

e.

4. Quantidade e
As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.
Especificações
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5. Local e prazo
de entrega

Todos os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do
TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, 5113, bairro Antares,
Maceió – AL, no horário de expediente normal deste Regional, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho.

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota
Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhado das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

a.

6. Pagamento
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal
o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções
indesejáveis.

b.

7. Gestão e
fiscalização

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) em conjunto com a Seção de
Almoxarifado (SEALMOX).
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:

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

b. Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na substituição de materiais
desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

8.Sanções
Administrativas

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do

contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;

e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5
(cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e
a ampla defesa;

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

ANEXO ÚNICO

Item

Especificação

Quantidade mínima
para entrega
imediata

Quantidade para
Registro de Preços

1

Gás R22. Cilindro descartável de
13,6 kg, carregado.

5

20

2

Gás R134-A. Cilindro descartável
de 13,6 kg, carregado.

3

10

5

20

3

Gás R410-A. Cilindro descartável
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de 11,34 kg, carregado.

4

Gás MAPP (Metil Acetileno
Propadieno estabilizado). Cilindro
descartável de 453 g, carregado.

2

10

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de
Seção, em 23/07/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E ESTIMATIVA DE PREÇOS

Item

Especificação

Quantidade
mínima para
entrega
imediata

1

Gás
R22.
Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

5

20

460,33

9.206,60

2

Gás R134-A. Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

3

10

449,72

4.497,20

3

Gás R410-A. Cilindro
descartável de 11,34
kg, carregado.

5

20

382,54

7.650,80

4

Gás MAPP (Metil
Acetileno Propadieno
estabilizado). Cilindro
descartável de 453 g,
carregado.

2

10

39,98

399,80

Total Geral

21.754,40
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0006207-47.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 54/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta cidade, 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 no Anexo I-A, do Pregão
Eletrônico nº 54/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018,
pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 54/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.3. do edital do PE nº
54/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
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3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
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Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
a1) Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em caixas
ou embalagens originais dos fabricantes;
a2) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;
b) O fornecedor do material constante deste Termo deverá comprovar registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras,
gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução Normativa
n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
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j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
6.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,no horário de 8h às 18h, de segunda
a quinta-feira e das7h30m às 13h30m às sextas-feiras.
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7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.
7.3.1. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao número
de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos produtos;
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
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:
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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 mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado
do material;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
8.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.3. As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

8.4.4. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
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,

Minuta DE EDITAL ALTERADA (0600392)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:

Minuta DE EDITAL ALTERADA (0600392)
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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 setembro de 2019.

À AJ-DG,
para análise
da minuta
especificação do item 3, gás R410-A.

alterada

quanto

à

Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/09/2019, às 09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600401 e o código CRC 1BA7A844.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0600401

0600401v1
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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 setembro de 2019.

Senhor Secretário,
Acusamos ciência da alteração realizada no Edital
do PE 54/2019 (0596532), para retiﬁcar a capacidade do
botijão referente ao item 3 (Gás R410-A), fazendo
constar 11,34 kg no lugar do então informado 13,60kg.
Ao ensejo, recomendamos a manutenção do prazo
inicialmente previsto para realização do certame, haja vista
que a SEIC informou não haver repercussão na cotação dos
preços, uma vez que 13,60kg é o peso referente ao botijão
cheio (gás + cilindro) e 11,34kg é o peso referente ao gás
(peso líquido) (0600145).
Não havendo repercussão na cotação de preços,
não se afetará a formulação de propostas, pelo que não
parece haver a necessidade de republicação do edital,
tampouco reabertura de prazo, confome se extrai do art. 20,
do Decreto nº 5.450/2005:
Art. 20. Qualquer modiﬁcação no edital
exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto
original,
reabrindo-se
o
prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
Dessa forma,
providências necessárias.

seguem

os

autos

para

Atenciosamente,
Despacho AJ-DG 0600691
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as

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 27/09/2019, às 12:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 27/09/2019, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600691 e o código CRC C8CCB6A4.
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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 setembro de 2019.

À SLC, para ciência e posterior remessa do feito ao
Sr. Pregoeiro.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/09/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601013 e o código CRC 9781E189.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0601013
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2019
“Registro de preços, por 12 (doze) meses”
PROPOSTA COMERCIAL
Ao TRE / AL
Prezado Senhores, a empresa AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI-EPP,
CNPJ N.º 18.710.690/0001-38, sediada à Rua Seiro Nakamura, 21 - cidade de Curitiba-PR,
vem apresentar sua proposta de preços para o item abaixo:

ITEM
01

DESCRIÇÃO
Gás
Cilindrodescartável
13,6kg, carregado.

QTDE
R22. 20
de

MARCA/MODELO
Refrigerant/R22

VALOR
UNIT.
R$ 432,00

VALOR
TOTAL
R$
8.640,00

Validade da proposta:60 (sessenta)dias;
Dados bancários: Banco do Brasil – AG n.º 3041-4 C/C 226101-4;
Prazo de entrega é de 30 (trinta)dias corridos;
Local de entrega: conforme edital.
Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.

Curitiba, 03/10/2019

___________________________
Valdirene dos Anjos França
RG. 7.690.864-8 SSP PR
CPF: 007.591.939-75
Representante Legal

RUA. SEIRO NAKAMURA, N° 21 - BAIRRO. XAXIM - CEP. 81710-200 - CURITIBA - PR
E-mail: arcomercio3@gmail.com
Fone/Fax: (41) 3503-9609
Proposta EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTPS EIRELI (0603783)
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Anexo CATÁLOGO - EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS (0603786)
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
19/08/2019
19/08/2019
19/11/2019

Registro n.º
6035851
Dados básicos:
CNPJ :
18.710.690/0001-38
Razão Social :
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELE - ME
Nome fantasia :
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELE - ME
Data de abertura : 28/07/2013
Endereço:
logradouro: RUA SEIRO NAKAMURA
N.º:
21
Complemento:
Bairro:
XAXIM
Município:
CEP:
81710-200
UF:

Código
18-10

CURITIBA
PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Protocolo de Montreal

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/APP

Anexo CERTIFICADO REGULARIDADE IBAMA - EMPRESA AR (0603788)

VVN1HY6RGG5CQ8LQ

19/08/2019 - 15:11:22
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C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME

Razão Social:
Endereço:

C M DOS S CAMELLO COM EQUIP ELETRÔNICOS-ME

RUA DO CAJÁ, 1.059 – PENHA – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP.: 21.070-000
Insc.
Insc.
CNPJ 22.352.565/0001-70
86.914.182
0637769-6
Estadual
Municipal

Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
DPT° DE LICITAÇÕES

ITEM
2

54-2019

Data / hora
03/08/2019

14:00

UNID QUANT
UN
10
Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado
Valor Unitário: Quatrocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos
Valor Total
Quatro mil e setenta e cinco reais e sessenta centavos
Marca
Refrigerant

R$ UNIT
407,56

R$ TOTAL
4,075,60

UNID QUANT
UN
20

R$ UNIT
369,50

R$ TOTAL
7,390,00

ITEM
3

Proc. de Licitação

Gás R410-A Cilindro descartável de 11,35 kg, carregado
Valor Unitário: Trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
Valor Total
Sete mil, trezentos e noventa reais
Marca

VALOR GLOBAL

11,465,60

ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSETA E CINCO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS

CNPJ.: 22.352.565/0001-70

INSC. EST.: 86.914.182

RUA DO CAJÁ, 1.059 - APTº 101 – RJ - CEP.: 21.070-000 - RIO DE JANEIRO - TEL.: (21) 3580-1515

camellorefrigeracao@gmail.com
Proposta EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO (0603791)
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C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME

DADOS DA PROPOSTA
PRAZO DE PAGAMENTO

VALIDADE DA PROPOSTA
90 (NOVENTA) dias

10 (DEZ) dias

DADOS BANCÁRIOS
Agência:
8207

Banco
341

PRAZO DE ENTREGA
Até 30 (TRINTA) dias após
empenho
GARANTIA
DO FABRICANTE
12 MESES

C/Corrente
34676-1
DECLARAÇÕES

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS-ME , CNPJ 22.352.565/0001/70, DECLARA, sob as
penas da Lei que:
Aceita e concorda plenamente com todos os termos deste Edital e seus Anexos e de que tem total conhecimento de todas as
condições neles contidas.
Cumprirá o prazo de entrega estabelecido no Edital.
O material cotado tem procedência: ( x ) nacional ( X ) importado adquirido no mercado interno ( ) importado adquirido no
mercado externo
Que nossa empresa se enquadra como ME.
Nos preços acima ofertados já se encontram inclusos todos os custos relativos à mão-de-obra, equipamentos, fretes, taxas,
tributos, impostos, BDI, lucro, materiais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na perfeita execução do objeto
licitado.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2019

CLÁUDIO MARZO DOS SANTOS CAMELLO
CPF.088.980.447-80 – Cart.Ident. 11.937.145-2 DETRAN

SÓCIO

Razão Social:

C M DOS S CAMELLO COM EQUIP ELETRÔNICOS-ME

CNPJ.: 22.352.565/0001-70

INSC. EST.: 86.914.182

RUA DO CAJÁ, 1.059 - APTº 101 – RJ - CEP.: 21.070-000 - RIO DE JANEIRO - TEL.: (21) 3580-1515

camellorefrigeracao@gmail.com
Proposta EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO (0603791)
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C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME

Endereço:

RUA DO CAJÁ, 1.059 – PENHA – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP.: 21.070-000
Insc.
Insc.
CNPJ 22.352.565/0001-70
86.914.182
0637769-6
Estadual
Municipal
Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
DPT° DE LICITAÇÕES

Proc. de Licitação
54-2019

Data / hora
03/08/2019

14:00

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO
MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS-ME inscrito
no CNPJ nº 22.352.5650001-70, por intermédio de seu representante legal o Srº
CLÁUDIO MARZO DOS SANTOS CAMELLO , portador(a) da Carteira de Identidade
nº 11.937.148-2 DETRAN E CPF nº 088.980.447-80 , DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
OSB: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2019

CLÁUDIO MARZO DOS SANTOS CAMELLO
CPF.088.980.447-80 – Cart.Ident. 11.937.145-2 DETRAN
SÓCIO

CNPJ.: 22.352.565/0001-70

INSC. EST.: 86.914.182

RUA DO CAJÁ, 1.059 - APTº 101 – RJ - CEP.: 21.070-000 - RIO DE JANEIRO - TEL.: (21) 3580-1515

camellorefrigeracao@gmail.com
Proposta EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO (0603791)
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C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME

Razão Social:
Endereço:

C M DOS S CAMELLO COM EQUIP ELETRÔNICOS-ME

RUA DO CAJÁ, 1.059 – PENHA – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP.: 21.070-000
Insc.
Insc.
CNPJ 22.352.565/0001-70
86.914.182
0637769-6
Estadual
Municipal

Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
DPT° DE LICITAÇÕES

Proc. de Licitação
54-2019

Data / hora
03/08/2019

14:00

DECLARAÇÃO FATO SUPERVENIENTE

C M DOS S CAMELLO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS-ME. , CNPJ
22.352.565/0001-71, sediada RUA DO CAJÁ, 1.059 – PENHA – RJ – CEP.: 21.070-000,
pela presente declara aos devidos fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2019

CLÁUDIO MARZO DOS SANTOS CAMELLO
CPF.088.980.447-80 – Cart.Ident. 11.937.145-2 DETRAN
SÓCIO

CNPJ.: 22.352.565/0001-70

INSC. EST.: 86.914.182

RUA DO CAJÁ, 1.059 - APTº 101 – RJ - CEP.: 21.070-000 - RIO DE JANEIRO - TEL.: (21) 3580-1515

camellorefrigeracao@gmail.com
Proposta EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO (0603791)
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C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME

Razão Social:
Endereço:

C M DOS S CAMELLO COM EQUIP ELETRÔNICOS-ME

RUA DO CAJÁ, 1.059 – PENHA – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP.: 21.070-000
Insc.
Insc.
CNPJ 22.352.565/0001-70
86.914.182
0637769-6
Estadual
Municipal

Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
DPT° DE LICITAÇÕES

Proc. de Licitação
54-2019

Data / hora
03/08/2019

14:00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Eu CLÁUDIO MARZO DOS SANTOS CAMELLO, representante legal da Empresa
C M DOS S CAMELLO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME, qualificado no processo
Licitatório 054/2019, pelo presente instrumento declaro, sob as penas da Lei que cumpro os
requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
estando esta Empresa apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao
45 da referida Lei.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2019

CLÁUDIO MARZO DOS SANTOS CAMELLO
CPF.088.980.447-80 – Cart.Ident. 11.937.145-2 DETRAN
SÓCIO

Razão Social:

C M DOS S CAMELLO COM EQUIP ELETRÔNICOS-ME

CNPJ.: 22.352.565/0001-70

INSC. EST.: 86.914.182

RUA DO CAJÁ, 1.059 - APTº 101 – RJ - CEP.: 21.070-000 - RIO DE JANEIRO - TEL.: (21) 3580-1515

camellorefrigeracao@gmail.com
Proposta EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO (0603791)
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C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME

Endereço:

RUA DO CAJÁ, 1.059 – PENHA – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP.: 21.070-000
Insc.
Insc.
CNPJ 22.352.565/0001-70
86.914.182
0637769-6
Estadual
Municipal
Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
DPT° DE LICITAÇÕES

Proc. de Licitação
54-2019

Data / hora
03/08/2019

14:00

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
C M DOS S CAMELLO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS-ME, neste ato representada
por CLÁUDIO MARZO DOS SANTOS CAMELLO, doravante denominado Licitante, para
fins do disposto no Edital 054-2019 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS , declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)

A proposta apresentada em atendimento ao Edital acima referenciado, incluindo o seu
conteúdo, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e que o conteúdo
dessa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido, ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação;

(b)

Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da referida licitação;

(c)

Não frustrou ou fraudou, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

(d)

Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2019

CLÁUDIO MARZO DOS SANTOS CAMELLO
CPF.088.980.447-80 – Cart.Ident. 11.937.145-2 DETRAN

SÓCIO

CNPJ.: 22.352.565/0001-70

INSC. EST.: 86.914.182

RUA DO CAJÁ, 1.059 - APTº 101 – RJ - CEP.: 21.070-000 - RIO DE JANEIRO - TEL.: (21) 3580-1515

camellorefrigeracao@gmail.com
Proposta EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO (0603791)
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estado de Capacidade Técnica EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO (0603792)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 2

1a via
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alfenas. UNIFAL-MG
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 . Alfenas/MG . CEP 37130-000
Fone: (35) 3701-9073/9074
CNPJ : 17.879.859/0001-15

Unífall
IMmiMMkt

tfe

AM»

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos para devidos fins, que a empresa C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS - ME, inscrita no CNPJ sob o n? 22.352.565/0001-70, com sede na cidade de Rio de Janeiro - RJ, Rua
do Cajá, 1059 - apta 101 - Penha - CEP: 21.070-000, forneceu a esta Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, CNPJ sob o n B
17.879.859/0001-15, em Alfenas - MG, na Rua Gabriel Monteiro da Silva, 714 - Centro, os equipamentos, conforme descrição
abaixo:
Pregão: 14/2017 Nota de Empenho: 2017NE800260
Item
Especificação
11
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - Marca: rechi Fabricante: rechi Modelo /
Versão: rechi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor para
ar condicionado, 24000 Btus, rotativo para Split 220V; bifásico.
12
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - Marca: gmcc Fabricante: gmcc Modelo
/ Versão: gmcc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor
para ar condicionado, 30000 Btus, rotativo para Split 220 bifásico.
13
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - Marca: Panasonic Fabricante: Panasonic
Modelo
/
Versão: scroll
Descrição
Detalhada
do
Objeto
Ofertado: Compressor para ar condicionado, 36000 Btus, rotativo piso e teto;
bifásico.
14
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - Marca: Toshiba Fabricante: Toshiba
Modelo
/
Versão: Toshiba
Descrição
Detalhada
do
Objeto
Ofertado: Compressor para ar condicionado, 9000 Btus, rotativo para Split
220 V; bifásico.
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - Marca: gmcc Fabricante: gmcc Modelo
15
/ Versão: gmcc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor
para ar condicionado Elgin 30.000 Btus, marca LG, modelo QP390KCA, rotativo
para Split 220 bifásico, modelo da condensadora SRQE30000-2. Peça para
reposição.
17
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - Marca: embraco Fabricante: embraco
Modelo
/
Versão: embraco
Descrição Detalhada
do
Objeto
Ofertado: Compressor para geladeira de l/ 3, 110 V para R134A.
21

32

COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - Marca: embraco Fabricante: embraco
Modelo /
Versão: embraco
Descrição Detalhada do
Objeto
Ofertado: Compressor para geladeira de l/ 8, 110 V para R134A
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - Marca: eos Fabricante: eos Modelo /
Versão: eos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gás refrigerante 22
(R22) - cilindro com 13Kg.

Unid.
unidade

Quantidade
02

unidade

10

unidade

01

unidade

02

unidade

01

unidade

01

unidade

02

unidade

10

Atestamos ainda que os equipamentos fornecidos foram entregues dentro do prazo estipulado e que em nossos arquivos não
existem registros de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Alfenas, 22 de junho de 2017.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS -tlNIFAL-MG

Prof. Paulo Márcio de Faria e Silva
Reitor

estado de Capacidade Técnica EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO (0603793)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.

Senhor Chefe,
Solicito
a
análise
eventos 0603783 e 0603791.

técnica

Informo que a sessão
07/10/2019, às 14 horas.

das

propostas,

será retomada no

dia

Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/10/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603795 e o código CRC 6CEB5B41.
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Despacho PREG 0603795
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5992 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Conforme
solicitação
no
Despacho
PREG 0603795 informamos que os materiais apresentados
pelas empresas nos eventos 0603783 e 0603791 estão em
conformidade com o Termo de Referência, evento 0600129.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 04/10/2019, às 08:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603928 e o código CRC B07B5FA7.
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Informação 5992 (0603928)

0603928v3
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Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 54/2019 - A (0604882)
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Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 54/2019 - B (0604886)
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Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 54/2019 - B (0604886)
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Anexo EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - SICAF (0604892)
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Anexo EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - TST (0604894)
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Anexo EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - TCU (0604895)
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Anexo EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - CNJ (0604898)
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Anexo EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - FGTS (0604900)
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Anexo AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - RECEITA FEDERAL (0604901)
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Anexo AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - RECEITA ESTADUAL (0604905)
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Anexo AR COMÉRCIO EQUIPAMENTOS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (0604909)
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Anexo EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - CADIN (0604914)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6053 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
X
juntada da Portaria de sua nomeação?

0604944 e 0604946

II- Lances
2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
X
previsto no edital?
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 X
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos

Informação 6053 (0604943)
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OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?
9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO 0603928.

X

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certiﬁcados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

EDITAL NÃO EXIGE

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?
IV- JULGAMENTO
CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?
V- Habilitação

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
X

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604892
EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604919
CONSULTA PELO PREGOEIRO

15.1 - FGTS

X

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604900
EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604925
CONSULTA PELO PREGOEIRO

15.2 - INSS

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604892

X

EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604919

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
15.3 - RECEITA FEDERAL

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604901

X

EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604929

CONSULTA PELO PREGOEIRO
15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604905
EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604919

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO
16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604894
EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604921

Informação 6053 (0604943)
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CONSULTA PELO PREGOEIRO
17 – Consta consulta ao Cadin?

X

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604914
EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604933

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604916

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

CONFORME ITEM 18.1

X

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;

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604934

X

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604909
EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604932

X

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0604895
EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0604923

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
X
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)
O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

NÃO OCORREU RECURSO

0604882 e 0604886

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

Informação 6053 (0604943)
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do término do prazo do recorrente?
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
X
licitante vencedor?

0604936

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

NÃO OCORREU RECURSO

Propostas:
31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS: 0603783
x

EMPRESA CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO: 0603791
Resultado Fornecedor - 0604935

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/10/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604943 e o código CRC A9DC938C.
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p~¯~a~a¤~¯ä~aZ[sR\YWUUrQ\Y
Ã[Vs\VÄWYs[YWRWÅÆ\aZz{x|y{}v{a¯aaÇa³²a
~§~¯a«aahhhá ´aaga«È²«
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0006207-47.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
: FASE EXTERNA. PREGÃO Nº 54/2019. HOMOLOGAÇÃO.

Parecer nº 2095 / 2019 - 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 54/2019, do tipo
MENOR PREÇOPOR ITEM, objetivando Registro de Preços de
material de consumo – Gás para aparelhos condicionadores de
ar (0596532).
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 (0604943)
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário

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

0597058

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)
2

de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU,
internet
e
jornal
de
grande SIM
circulação local)

Idem

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.

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre
a divulgação da licitação (publicação do
SIM
aviso do edital) e a realização do certame?

Idem

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
A ata de realização do pregão eletrônico
consta do processo e contém registro dos
licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na

Parecer 2095 (0605018)
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4

ordem de classiﬁcação, da aceitabilidade da
proposta de preço, da habilitação e dos SIM
recursos porventura interpostos, respectivas
análises e decisões?

0604882
0604886

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas
“a” até “f”.
5

6

O ato de adjudicação e a publicação no DOU
constam do processo?
SIM
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

0604936

O comprovante da publicação do resultado
da licitação consta do processo?

Fase
posterior

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

7

Os documentos necessários à habilitação
(originais ou cópias autenticadas por
cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da
SIM
imprensa oficial) constam do processo?

0604943

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.
8

Os documentos apresentados pela licitante
SIM
estavam válidos na data da sessão?

9

A proposta da licitante declarada vencedora
foi assinada por pessoa com poderes para SIM
representar a empresa?

10

Foi constatada a inexistência de registros
indicativos de que a futura contratada esteja
apenada com impedimento ou suspensão de
SIM
licitar com a União e foi veriﬁcada a
inexistência de registros de inidoneidade
(TCU, CGU e CEIS)?

Idem

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, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 54/2019
e subsequente contratação das empresas abaixo para o
fornecimento dos seguintes itens:
AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ : 18.710.690/0001-38

ITEM MATERIAL PROPOSTA

1

Gás R22.
Cilindro
descartável
de 13,6 kg,
carregado.

MARCA

UNIDADE QUANTIDADE

Refrigerant/
unidade
R22

603783

20

PEDIDO VALOR
MÍNIMO UNITÁRIO

5

R$ 432,00

VALOR
TOTAL
R$
8.640,00

CM DOS S CAMELO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS CNPJ :
22.352.565/0001-70
ITEM MATERIAL PROPOSTA

2

3

Gás R134A. Cilindro
descartável
de 13,6 kg,
carregado.
Gás R410A. Cilindro
descartável
de 13,6 kg,
carregado.

MARCA

UNIDADE QUANTIDADE

PEDIDO VALOR
MÍNIMO UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Refrigerant unidade

10

3

R$ 407,56

R$
4.075,60

unidade

20

5

R$ 369,50

R$
7.390,00

603791

TOTAL

R$
11.465,60

Ao ensejo, vale registrar que o item 4 restou
fracassado, cancelado na aceitação.
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À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/10/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/10/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605018 e o código CRC 1BD1044D.
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando ao Registro de
Preços de material de consumo – gás para aparelhos condicionadores
de ar.
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 2095 (0605018), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os ﬁns de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450/2005, ressaltando que o item 4 restou
fracassado, pois cancelado na aceitação.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 09/10/2019, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605584 e o código CRC 77B4E1CC.

0006207-47.2019.6.02.8000

Conclusão GDG 0605584

0605584v1
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0006207-47.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
:

Decisão nº 2995 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Após
a
Conclusão do Diretor-Geral
(0605584),
procedimento licitatório objetivando ao Registro de Preços de
material de consumo – gás para aparelhos condicionadores de ar,
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
2095 (0605018), que teve como fornecedores:
a) AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ
18.710.690/0001-38:
item 1 - gás refrigerante (R22. Cilindro descartável de
13,6 kg, carregado) 20 unidades, valor unitário R$ 432,00, valor total
R$ 8.640,00.
b) C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS, CNPJ 22.352.565/0001-70:
item 2 gás refrigerenate (R134-A. Cilintro descartável de
13,6 Kg, carregado) 10 unidades, valor unitário 407,56, valor total
4.075,60;
item 3 gás refrigerenate (R410-A. Cilintro descartável de
13,6 Kg, carregado) 20 unidades, valor unitário 369,50,56, valor total
7.390,00;
HOMOLOGO, o resultado do certame licitatório, do
presente pregão eletrônico, nos termos disposto no art. 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.
Á Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 09/10/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606354 e o código CRC 16D2138A.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00054/2019 (SRP)
Às 20:52 horas do dia 09 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0006207-47.2019,
Pregão nº 00054/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: GÁS REFRIGERANTE
Descrição Complementar: Gás R22. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 460,3300
Situação: Homologado
Adjudicado para: AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 432,2300 , com valor
negociado a R$ 432,0000 e a quantidade de 20 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

07/10/2019
14:58:10

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AR COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.710.690/0001-38, Melhor lance: R$
432,2300, Valor Negociado: R$ 432,0000

Homologado

09/10/2019
20:52:40

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 2
Descrição: GÁS REFRIGERANTE
Descrição Complementar: Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 449,7200
Situação: Homologado
Adjudicado para: C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS , pelo melhor lance de R$
407,5600 e a quantidade de 10 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

07/10/2019
14:58:11

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: C M DOS S CAMELLO
COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CNPJ/CPF: 22.352.565/0001-70,
Melhor lance: R$ 407,5600

09/10/2019
Homologado
20:52:50

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 3
Descrição: GÁS REFRIGERANTE
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=810144&tipo=t
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Descrição Complementar: Gás R410-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 382,5400
Situação: Homologado
Adjudicado para: C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS , pelo melhor lance de R$
369,5000 e a quantidade de 20 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

Nome

Observações

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: C M DOS S CAMELLO
COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CNPJ/CPF: 22.352.565/0001-70,
Melhor lance: R$ 369,5000

07/10/2019
14:58:11

09/10/2019
Homologado
20:53:01

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 4
Descrição: GÁS REFRIGERANTE
Descrição Complementar: Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno estabilizado). Cilindro descartável de 453 g,
carregado.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 39,9800
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado 07/10/2019
na aceitação 14:12:52

Nome

Observações

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: CANCELADO NA ACEITAÇÃO DEVENDO A NÃO
OCORRÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DE PROPOSTAS,
ACRESCENTANDO QUE ALGUNS LICITANTES DEIXARAM DE RESPONDER
QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME REGISTROS NO CHAT.

JOSE
09/10/2019 RICARDO
Homologado
20:53:12 ARAUJO
E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame e
convocar os adjudicatários para assinatura das respectivas
atas de registro de preços.
Informo que consta aberta, até o próximo dia 11,
convocação para cadastro de reserva.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/10/2019, às 20:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606677 e o código CRC CF989AC7.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0606677

0606677v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.
Ao Gabinete da Presidência,
Solicitamos complementação da decisão 2995, evento SEI n°
0606354, com a indicação do número do pregão homologado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/10/2019, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607158 e o código CRC 8FE3D073.

0006207-47.2019.6.02.8000
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Formação do Cadastro de Reserva
Data de abertura: 03/10/2019 14:00
Número da portaria: 120/20169
Data de portaria: 20/03/2019
Número do processo: 0006207-47.2019
Número do pregão: 00054/2019 (SRP)
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo para manutenção de aparelhos
condicionadores de ar.

Item 1
Descrição: GÁS REFRIGERANTE
Descrição Complementar: Gás R22. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 460,3300
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

18.710.690/0001-38

Quantidade Ofertada

AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

Valor Adjudicado

20

R$ 432,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 09/10/2019 20:52
Data/Hora Final: 11/10/2019 08:52
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 11/10/2019 18:07
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 432,0000
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Qtde. Ofertada

Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item
Evento

Data

CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de
Reserva

09/10/2019 758.180.78420:52:40
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 09/10/2019
20:52 com data fim prevista para 11/10/2019 08:52 pelo valor de R$
432,0000.

Envio do Cadastro
de Reserva ao
SIASG

11/10/2019 758.180.78418:07:31
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 2
Descrição: GÁS REFRIGERANTE
Descrição Complementar: Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=810144&tipo=t
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Valor estimado: R$ 449,7200
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Quantidade
Ofertada

Nome/Razão Social

22.352.565/0001- C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS
70
ELETRONICOS

10

Valor
Adjudicado
R$ 407,5600

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 09/10/2019 20:52
Data/Hora Final: 11/10/2019 08:52
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 11/10/2019 18:07
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 407,5600
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Qtde. Ofertada

Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item
Evento

Data

CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de
Reserva

09/10/2019 758.180.78420:52:50
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 09/10/2019
20:52 com data fim prevista para 11/10/2019 08:52 pelo valor de R$
407,5600.

Envio do Cadastro
de Reserva ao
SIASG

11/10/2019 758.180.78418:07:31
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 3
Descrição: GÁS REFRIGERANTE
Descrição Complementar: Gás R410-A. Cilindro descartável de 13,6 kg, carregado.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 382,5400
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Quantidade
Ofertada

Nome/Razão Social

22.352.565/0001- C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS
70
ELETRONICOS

20

Valor
Adjudicado
R$ 369,5000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 09/10/2019 20:53
Data/Hora Final: 11/10/2019 08:52
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 11/10/2019 18:07
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 369,5000
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Qtde. Ofertada

Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item
Evento

Data

CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de
Reserva

09/10/2019 758.180.78420:53:01
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 09/10/2019
20:52 com data fim prevista para 11/10/2019 08:52 pelo valor de R$
369,5000.

Envio do Cadastro
de Reserva ao
SIASG

11/10/2019 758.180.78418:07:31
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=810144&tipo=t
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Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=810144&tipo=t

Ata Cadastro de Reserva PE 54-2019 (0607918)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 283

3/3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário,
A SMR vem por intermédio deste, solicitar a
efetivação de notas de empenhos e posteriores emissões das
ordens de fornecimentos, para os itens 01 (Gás R22 - 5
unidades), item 02 (Gás R134-A - 3 unidades) e item 03 (Gás
R410-A - 5 unidades), visto que todo o procedimento
licitatório já foi concluído e homologado pela autoridade
competente, conforme o evento SEI nº 0606676.
Estes materiais são imprescindíveis para a
continuidade das manutenções em equipamentos de
climatização (splits) efetuadas por esta setorial.
A seguir é apresentado um quadro resumo da
aquisição para facilitar as próximas fases da aquisição.

Item

Especificação

Quantidades
adiquiridas

Valores Finais (R$ ) de
Aquisição
Pregão Eletrônico
nº54/2019

Valores Totais
(R$)

1

Gás R22. Cilindro
descartável de 13,6 kg, carregado.

5

432,00

2.160,00

2

Gás R134-A. Cilindro
descartável de 13,6 kg, carregado.

3

407,56

1.222,68

Gás R410-A. Cilindro descartável de
11,34 kg, carregado.

5

3

Fornecedor Vencedor do item no P.E. nº
54/2019

AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
CNPJ/CPF n° 18.710.690/0001-38
C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
CNPJ/CPF nº 22.352.565/0001-70

369,50

1.847,50

C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
CNPJ/CPF nº 22.352.565/0001-70

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto estes autos para análise e deliberação, com a urgência
que o caso requer.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 14/10/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608242 e o código CRC DC3CB33B.

0006207-47.2019.6.02.8000
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0006207-47.2019.6.02.8000
: PREGOEIROS
: Complementação. Decisão. Homologação. Pregão Eletrônico nº 54/2019.

Decisão nº 3075 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Em complementação à Decisão de minha lavra
(0606354), e concluído o procedimento licitatório em epígrafe, e com
fulcro na manifestação da Assessoria Jurídica da DiretoriaGeral, objeto do Parecer nº 2095 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJDG (0605018), atestando a legalidade de todo o certame,
HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
resultado do Pregão Eletrônico n° 54/2019, que tem por objeto
o Registro de Preços de material de consumo – Gás para aparelhos
condicionadores de ar (0596532).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002, e no Decreto nº 5.450/2005, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo
elencadas, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0604882 e 0604886), mais o Termo de Adjudicação
(0604936):
a) AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI,
CNPJ nº 18.710.690/0001-38, vencedora do certame para o
fornecimento do material do item 1 - gás refrigerante (R22. Cilindro
descartável de 13,6 kg, carregado), 20 (vinte) unidades, no valor
unitário de R$ 432,00, e valor total de R$ 8.640,00 (oito mil e
seiscentos e quarenta reais); e
b)
C
M
DOS
S
CAMELLO
COMÉRCIO
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CNPJ 22.352.565/0001-70,
vencedora dos itens 2 e 3, respectivamente, para a entrega dos
materiais: gás refrigerenate (R134-A. Cilintro descartável de 13,6 Kg,
carregado), 10 (dez) unidades, no valor unitário de R$407,56, e valor
total de R$4.075,60 (quatro mil e setenta e cinco reais e
sessenta centavos), e gás refrigerenate (R410-A. Cilintro
descartável de 13,6 Kg, carregado), 20 (vinte) unidades, no valor
unitário de R$ 369,50,56, e valor total de R$7.390,00 (sete mil e
trezentos e noventa reais).
À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/10/2019, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608440 e o código CRC 57F73D43.

0006207-47.2019.6.02.8000

0608440v28

Decisão 3075 (0608440)
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DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2019.

Sigam os autos à SLC, para publicidade e demais
providências cabíveis.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/10/2019, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610137 e o código CRC 8778D431.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho SAD 0610137

0610137v1
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https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5554722

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:
Data de envio: 18/10/2019 10:43:17
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Ofício: 5554722
Data prevista de publicação: 21/10/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
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)

Extrato Ata de Registro de Preços nº 11-B-2019 - SDK
12116739 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
EIRELI ? EPP.rtf

MD5
cb8be4152a770417
4b11f6f71fb7545a

Total da matéria
Extrato Ata de Registro de Preços nº 12-A-2019 12116740 FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
LTDA.rtf

71e9b37227fd98c6
373c25298df69ac4

Total da matéria
12116741

Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 54-2019 várias empresas.rtf

6ba7eca900f16fb3
500af665fecd7ce8

Total da matéria
12116742

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 34-2016
-Prorrogação.rtf
Total da matéria

TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de publicação da Homologação no DOU (0610859)

2d537aa6e91f9758
c0ecf1d7e473643c

Tamanho
(cm)

Valor

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

6,00

R$
198,24

6,00

R$
198,24

2,00 R$ 66,08
2,00

R$
66,08

16,00

R$
528,64
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Nº 204, segunda-feira, 21 de outubro de 2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019 - UASG 90031

Processo Administrativo SEI nº 0006207-47.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 15/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 54/2019, cujo
objeto é o Registro de Preços de material de consumo - Gás para aparelhos
condicionadores de ar, que foi adjudicado às empresas: a) AR COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 18.710.690/0001-38, vencedora do certame para o
fornecimento do item 1, 20 unidades, no valor unitário de R$ 432,00, e valor total de R$
8.640,00; b) C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CNPJ
22.352.565/0001-70, vencedora do item 2, 10 unidades, no valor unitário de R$407,56, e
valor total de R$4.075,60, e item 3, 20 unidades, no valor unitário de R$ 369,50, e valor
total de R$7.390,00, convocando as empresas para a assinatura da Ata de Registro de
Preços, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

Nº Processo: 10570-54.2019.4.0. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
materiais necessários à manutenção hidráulica de todos os prédios do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 15. Edital: 21/10/2019 das 08h00 às 12h00
e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do
Recife, Bairro do Recife - Recife/PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/900315-00049-2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/11/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no
todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

Maceió-AL, 17 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIASGnet - 18/10/2019) 90031-00001-2019NE000089

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019 - UASG 70011

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Nº Processo: 0007530-87.2019. Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio
para pés, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 21/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00062-2019. Entrega das Propostas: a partir de 21/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/11/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Espécie: 4°Termo Aditivo ao Contrato n° 21/2017. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA. CNPJ: 04.634. 004/0001-82. Fundamento Legal: PAV
n°0002302-11.2019.4.05.7000-TRF5ªRegião; Lei n°8.666/1993. Objeto: Retificar a cláusula
quinta do 2° Aditivo ao Contrato 17/2017. Recursos Orçamentários: PT n° 107775, ED
n°339037.04/339030.25. Assinatura: 17/10/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana,
Diretor Geral-TRF5ªR e Paulo Dias de Melo Junior, representante da Contratada.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

(SIASGnet - 17/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019 - UASG 70002

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Processo: 0002305-16.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviço de telefonia fixa local, na modalidade local através do Sistema de Discagem
Direta via Ramal - DDR no município de Rio Branco, conforme descrito no anexo único
deste Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 21/10/2019 das 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Rua Antonio da Rocha Viana, Bosque - Rio
Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00039-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 21/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 05/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 75/2019, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa FIT-PEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
para eventual aquisição de Materiais de Acondicionamento e Embalagem, Paletes,
Cadeados, Correntes, Cones de Sinalização e Envelopes. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa
TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 6.458/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 18/10/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Wilson Roberto de Oliveira, pelo Fornecedor.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

.

.

Item
21.

(SIASGnet - 18/10/2019) 70002-00001-2019NE000037

Especificação
FITA ADESIVA
Marca / Modelo: FIT PEL

Qtd. Total Estimada

Preço Unitário

22.500

2,70

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 65/2019, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MIX EMBALAGENS LTDA - ME para
eventual aquisição de Materiais de Acondicionamento e Embalagem, Paletes, Cadeados,
Correntes, Cones de Sinalização e Envelopes. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: 6.458/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação
na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 18/10/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE-BA, e os Srs. Maria Lúcia Pereira da Silva e Luciano Pereira da Silva, pelo
Fornecedor.

ATA TRE/AL n° 11-B/2019; Proc. SEI nº 0004109-89.2019.6.02.8000; PE nº 44/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 11/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento
de dados (Cartucho de Toner); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
44/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); SDK COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - EPP,
CNPJ 32.648.650/0001-34, Item 2, Chinamate/SDK Informática, Unidade, 40, R$ 53,99, R$
2.159,60; Item 4, Chinamate/SDK Informática, Unidade, 100, R$ 49,49, R$ 4.949,00.

.

.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 12-A/2019; Proc. SEI nº 0004364-47.2019.6.02.8000; PE nº 48/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 14/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de expediente(MOUSE PAD);
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 48/2019, no site: www.treal.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); FAMAHA
COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07, Item 1,
DLH/MP-ERG , Unidade, 150, R$ 14,27, R$ 2.140,50.

Item
11.

Especificação

Preço Unitário
74,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 65/2019, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa EMBALA TUDO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA para eventual aquisição de Materiais de
Acondicionamento e Embalagem, Paletes, Cadeados, Correntes, Cones de Sinalização e
Envelopes. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º
7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO:
6.458/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial.
ASSINATURA: 18/10/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr.
Fábio de Oliveira de Souza, pelo Fornecedor.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 11-C/2019; Proc. SEI nº 0004109-89.2019.6.02.8000; PE nº 44/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 11/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento
de dados(CILINDRO DE IMPRESSÃO); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar
no PE nº 44/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações Atas de Registro de Preços); V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ 05.808.979/000142, Item 3, DSI/CHINAMATE, Unidade, 30, R$ 200,00, R$ 6.000,00.

.

.

Item

Especificação

Qtd. Total Estimada

Preço Unitário

2.

FITA ADESIVA

10.000

1,89

Marca / Modelo: Embala
transparente 48 X 50
.

13.

Tudo

/

Fita

FILME PARA EMBALAGEM, EM POLIETILENO, 300

37,15

TIPO STRETCH
Marca / Modelo: Embala Tudo / Filme
Stretch

EXTRATO DE DISTRATO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

Processo nº 0001516-92.2016.6.02.8000; Espécie: Termo de Distrato do Contrato nº
07/2015, firmado entre o TRE/AL e a Sra. Maria Inês dos Santos, CPF nº 349.698.704-97;
Fundamento legal: Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta (Da Vigência) do Contrato TRE/AL
nº 07/2015, e demais elementos constantes do Processo; Assinatura: 25/09/2019. Valor do
Ressarcimento: R$ 12.486,02.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2019 - UASG 70007
Nº Processo: 13994/2019. Objeto: Aquisição de material de consumo para abastecimento
do estoque da Seção de Almoxarifado, conforme as especificações do Edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 16. Edital: 21/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço:
Rua
Jaime
Benevolo,
21,
Centro
Fortaleza/CE
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00066-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 21/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
05/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2016; Processo SEI nº 000621791.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, combinado com
a Cláusula Dez do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa ALISSON
HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS - ME, CNPJ nº 11.754.292/0001-74; Objeto: prorrogação
da vigência do Contrato por 12 meses; Assinatura: 11/10/2019. Valor mensal: R$ 1.375,25.
Valor total: R$ 16.503,00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019102100123

Qtd. Total Estimada

PLÁSTICO BOLHA
50
Marca / Modelo: Alltape / Plástico bolha,
material plástico

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio
(SIASGnet - 18/10/2019) 70007-00001-2019NE000025

123

Publicação no DOU, da Homologação do Pregão nº 54/2019 (0611587)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Maceió, 05 de novembro de 2019.

À SAD.
Senhora Secretária substituta,
Solicito a Vossa Senhoria, aquiescência a aquisição
dos materiais registrados pelo Pregão Eletrônico nº 54/2019,
nos termos da Informação já prestada pela SMR no evento SEI
nº 0608242.
Por ﬁm, solicito a autorização para a efetivação do
referido pedido e encaminhamento para as demais setoriais de
forma que este material seja entregue e pago neste exercício
financeiro.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 05/11/2019, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0617528 e o código CRC 0568357B.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho SMR 0617528

0617528v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2019.

À SMR
Senhor Chefe,
Encaminho
os
presentes
autos
para
acompanhamento das assinaturas das atas encaminhadas aos
fornecedores, para posterior emissão de ordem de
fornecimento.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/11/2019, às 20:29, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0618779 e o código CRC B22C15FC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2019
Processo nº 0006207-47.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 54/2019
Aos 05 dias do mês de novembro de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta cidade, 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 AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP, CNPJ nº
18.710.690/0001-38, sediada à Rua Seiro Nakamura, 21 - Bairro Xaxim, CEP. 81710200, Curitiba - PR, E-mail: arcomercio3@gmail.com, Fone: (41) 3503-9609,
representada por Valdirene dos Anjos França, portadora da Carteira de Identidade nº .
7.690.864-8 SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 007.591.939-75, para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas no
Anexo I-A, do Pregão Eletrônico nº 54/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo
Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e demais normas legais
aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 54/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01

Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg,
carregado.

Refrigerant/
R22

Unid.

20

5

432,00

8.640,00

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 14.3. do edital do PE nº
54/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2019
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2019
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
a1) Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em caixas
ou embalagens originais dos fabricantes;
a2) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;
b) O fornecedor do material constante deste Termo deverá comprovar registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras,
gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução Normativa
n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2019
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condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
6.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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7.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,no horário de 8h às 18h, de segunda
a quinta-feira e das7h30m às 13h30m às sextas-feiras.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.
7.3.1. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao número
de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos produtos;
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2019
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causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado
do material;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
8.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.3. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as demais.
8.4.4. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2019

Ata de Registro de Preços nº 17-A - Assinada digitalmente (0621318)

6

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 300

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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.
Maceió, 05 de novembro de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Assinado de forma digital por AR
AR COMERCIO DE
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Pela Empresa:
EQUIPAMENTOS
EIRELI:18710690000138
EIRELI:18710690000138
Dados: 2019.11.06 14:05:39 -02'00'
Valdirene dos Anjos França
Representante

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-A/2019

7

Assinado de forma digital por

PEDRO AUGUSTO PEDRO AUGUSTO
MENDONCA DE
MENDONCA DE
ARAUJO:3092M105
ARAUJO:3092M105 Dados: 2019.11.11 18:39:53

-03'00'
Ata de Registro de Preços
nº 17-A - Assinada digitalmente (0621318)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 301

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-B/2019
Processo nº 0006207-47.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 54/2019
Aos 05 dias do mês de novembro de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta cidade, 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 CM DOS S CAMELO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS - ME CNPJ: 22.352.565/0001-70, sediada na Rua do Cajá, 1.059, Penha,
Aptº 101 - CEP.: 21.070-000, Rio de Janeiro - RJ, TEL.: (21) 3580-1515 e (21) 995682977, E-mail: camellorefrigeracao@gmail.com, representada por Cláudio Marzo dos
Santos Camello, portador da Carteira de Identidade nº 11.937.148-2 DETRAN, inscrito
no CPF sob o nº 088.980.447-80, para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I-A, do Pregão Eletrônico nº
54/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, pelo Decreto
nº 8.538, de 06/10/15 e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 54/2019:
ITEM

02

03

DESCRIÇÃO
Gás
R134-A,
Cilindro
descartável
de
13,6 kg, carregado
Gás
R410-A,
Cilindro
descartável
de
11,35 kg, carregado U

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

Refrigerant

Unid.

10

3

407,56

4.075,60

Refrigerant

Unid.

20

5

369,50

7.390,00

Valor total
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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 14.3. do edital do PE nº
54/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
a1) Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, em caixas
ou embalagens originais dos fabricantes;
a2) Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;
b) O fornecedor do material constante deste Termo deverá comprovar registro
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras,
gerenciado pelo IBAMA, em cumprimento ao artigo 2º da Instrução Normativa
n.º 37, de 29 de junho de 2004;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
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terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
6.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5.
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.
6.6.

Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
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encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947,no horário de 8h às 18h, de segunda
a quinta-feira e das7h30m às 13h30m às sextas-feiras.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.
7.3.1. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao número
de volumes constantes da Nota Fiscal, sob pena de rejeição dos produtos;
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.

O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
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seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado
do material;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
8.4.1.
Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
8.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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8.4.3. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as demais.
8.4.4. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5 (cinco) dias
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
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.
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8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
Maceió, 05 de novembro de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial
12190643

Arquivo(s)
Extrato Ata de Registro de Preços nº 16-2019 - DPS
GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. EPP.rtf

MD5
ebc883fb4731e170
f2650d26068284be

Total da matéria
12190644

Extrato Ata de Registro de Preços nº 17-A-2019 - AR
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP.rtf

fcd41f8fd32d92d3
a87feb2228e5b38b

Total da matéria
Extrato Ata de Registro de Preços nº 17-B-2019 - CM
12190645 DOS S CAMELO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS - ME.rtf
Total da matéria
TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de publicação dos extratos para o DOU (0621325)

4191544a34c34367
42a668b5827765f3

Tamanho
(cm)

Valor

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

12,00

R$
396,48

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 310
12/11/2019 15:55

Seção 3
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Nº 220, quarta-feira, 13 de novembro de 2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 57/2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019

O TRF 5ª Região torna público que o objeto do PRegão Eletrônico nº 57/2019
- serviço de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de iluminação, sinalização de
ergência, detecção, alarme e combate a incêndio, com fornecimento de peças e de
equipamentos - foi adjudicado e homologado à empresa ANDESUS SISTEMAS CONTRA
INCÊNDIO EIRELI (CNPJ Nº 03.689.347/0001-81) com preço global de R$ 61.985,23.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 7703/2019), que tem por objeto o registro de preços para
futura e eventual aquisição de materiais permanentes fragmentadora e outros, em favor
da empresa LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ nº 04.716.651/0002-14 (itens 1, 4, 6, 8 e 9),
no valor de R$ 433.378,60. declara fracassada a licitação para os itens 2, 3, 5 e 7. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 12/11/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

(SIDEC - 12/11/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

PAD nº 11460/2019. Objeto: Contratação de serviços postais prestados com exclusividade
pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, CNPJ nº 34.028.316/000103. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25,
caput, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Data da Autorização: 07/10/2019, pelo
Diretor-Geral, Júlio Briglia Marques. Data da Ratificação: 12/11/2019, pelo Exmo. Sr.
Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.

Processo SEI nº 0002907-07.2019.6.01.8000. Nota de empenho: 2019NE000722, emitida
em 30/10/2019. Contratada: SET COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:
00912718/0001-54). Objeto: Aquisição de monitores de LED 23 polegadas. Valor: R$
19.757,20 (dezenove mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). Vigência:
até 31/12/2019. Fundamento legal: Art. 15, II, da Lei nº 8.666/93. Crédito Orçamentário:
Ação 20GP; Plano Interno AREA INFORM; Natureza da despesa: 44.90.52.41. Autorizado em
29/10/2019 pelo Diretor-Geral do TRE-AC, Jonathas Santos Almeida de Carvalho.

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 7533/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 23/2019. Objeto:
Serviços de elaboração de projetos para a prevenção e combate a incêndio, controle de
pânico, proteção contra descargas atmosféricas e "as built" dos projetos arquitetônicos do
estacionamento privativo, edifícios sede e anexo do TRE-AM. Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico n. 07/2019. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: G P MORENO. CNPJ: 07.623.936/0001-18. Fundamentação
Legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993. Dotação Orçamentária: Programa de
Trabalho 02.122.0570.20GP.0013. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de
publicação no D.O.U. Preço: Valor global de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Data da
Assinatura: 11/11/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo
Contratante, e o Sr. GUSTAVO PIMENTEL MORENO, pela Contratada.

Contrato nº 32/2019 ; Processo SEI nº 0008496-50.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nº
10.520/2002 e nº 8.666/1993, vinculado ao Edital e anexos do PE nº 42/2019; Partes:
União, através do TRE/AL e a empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
CNPJ: 02.213.325/0001-88. Objeto: Aquisição de equipamentos de Infraestrutura de
tecnologia da informação, com o objetivo de expandir a solução amppliance de backup em
disco, para atender às necessidades de proteção de dados do TRE/AL; Vigência: 150 dias,
contados da data da assinatura do contrato (25/10/2019) com eficácia após a publicação
do extrato no DOU; Valor unitário: R$ 264.650,00; Valor total: R$ 331.300,00.
EXTRATO DE CONTRATO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Contrato nº 33/2019; Processo SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nº
10.520/2002 e nº 8.666/1993 e de acordo com o Procedimento Administrativo nº 001121369.2018.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa FSF TECNOLOGIA S.A.,
CNPJ: 05.680.391/0001-56. Objeto: serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos
da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas; Vigência: a partir da data de
sua publicação no Diário Oficial da União e duração de 30 (trinta) meses; Valor total: R$
1.105.200,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa VERA CRUZ SERVIÇOS LTDA ME. OBJETO: Alteração
Quantitativa e Qualitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "a" e "b", §1º, II, "d" da Lei n.º
8.666/93. PAD: 6.907/2018. ASSINATURA: 08/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Daniel Carvalhal Marques, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA TRE/AL n° 17-A/2019; Proc. SEI nº 0006207-47.2019.6.02.8000; PE nº 54/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato. Assinatura: 05/11/19; Objeto: Registro de Preços para
aquisição de material de consumo - gás; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar
no PE nº 54/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações Atas de Registro de Preços); AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP, CNPJ nº
18.710.690/0001-38, Item 1, Refrigerant/R22, Unidade, 20,R$ 432,00 , R$ 8.640,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 10824/2019. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2019. Objeto: prorrogação
da vigência contratual para 17/03/2020 e o acréscimo e supressão de subitens.
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Contratada: ELIS CONSTRUÇÕES,
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME. Fundamento Legal: art. 57, §1°, I c/c art. 58, I,
art. 65, I, alínea "a" e §1° da Lei 8.666/93. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, DiretorGeral, do TRE/GO, pelo Contratante, Thales Teixeira Nascimento Oliveira Mota, pela
Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 16/2019; Proc. SEI nº 0003937-50.2019.6.02.8000; PE nº 59/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 08 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 11/11/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - gêneros
alimentícios(CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃO); Relação contendo:
fornecedor, CNPJ, lote, item, marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário, valor
total, respectivamente. (consultar no PE nº 59/2019, no site: www.tre-al.jus.br Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); DPS GONÇALVES
IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. EPP, CNPJ 64.106.552/0001-61, lote 1, Item 1, Fraterno
Superior, Pacote 250 gramas, 3.200, R$ 4,00, R$ 12.800,00, lote 1, Item 2, Fraterno Grão
Superior, Pacote 1kg, 200, R$ 24,00, R$ 4.800,00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2015, que tem por objeto a prestação de serviços
de manutenção e instalação de condicionadores de ar em todos os prédios à disposição da
Justiça Eleitoral no Estado do Maranhão (PAD nº 2396/2015). Objeto do aditivo:
Prorrogação da vigência do contrato 53/2015. Fica prorrogado por 12 (doze) meses, com
início em 10/12/2019 e término em 09/12/2020. O presente termo aditivo resultará no
acréscimo de R$ 834.754,32 ao contrato original. Contratado: RM DA TRINDADE - ME.
Contratante: União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Data de
Assinatura: 11/11/2019. Signatários: Des. Cleones Carvalho Cunha, Presidente do TRE/MA
e a Sra. Rosane Martins da Trindade, Representante Legal.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 17-B/2019; Proc. SEI nº 0006207-47.2019.6.02.8000; PE nº 54/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato. Assinatura: 05/11/19; Objeto: Registro de Preços para
aquisição de material de consumo - gás; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar
no PE nº 54/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações Atas de Registro de Preços); CM DOS S CAMELO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS - ME, CNPJ: 22.352.565/0001-70, Item 2, Refrigerant, Unidade, 10, R$
407,56, R$ 4.075,60; Item 3, Refrigerant, Unidade, 20, R$ 369,50, R$ 7.390,00.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 61/2019. Protocolo PAD no 13.035/2019 - TRE/MA.
Objeto: Inscrição de servidor(es) no curso "As novas regras do Pregão Eletrônico - Decreto
n.º 10.024/2019: Aplicabilidade no sistema Comprasnet", a se realizar in company.
Contratado: INNOVATIO CONSULTORIA E TREINAMENTO. Valor Estimado de R$ 20.710,00
(vinte mil, setecentos e dez reais). Fundamento Legal: Art. 25, II c/c 13, VI da Lei 8.666/93
e alterações posteriores. Data: 11/11/2019. Ratificação: DES. CLEONES CARVALHO CUNHA,
Presidente do TRE/MA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018; Processo SEI nº 000064120.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, IV e art. 65, I, alíneas "a" e "b" da Lei nº
8.666/93 e alterações, e nas Cláusulas Oitava e Doze do Contrato; Partes: União, através do
TRE/AL e a empresa TRIENG ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ nº 26.575.059/0001-00; Objeto:
a) prorrogação do prazo de execução por 45 dias, a partir da data da assinatura do aditivo;
b) prorrogação da vigência do contrato por 90 dias; c) alteração qualitativa e quantitativa
do objeto contratado, a fim de acrescer os itens e quantitativos relacionados na planilha
disponível no Anexo I ao contrato e; d) alteração quantitativa do objeto contratado, a fim
de suprimir os quantitativos relacionados na planilha disponível no Anexo I ao contrato.
Valor do acréscimo efetuado pela alínea "c" da Cláusula Primeira: R$ 66.469,14. Supressão
efetuada pela alínea "d" da Cláusula Primeira: R$ 60.246,89. Novo valor total do contrato,
após as alterações efetuadas pelo aditivo: R$ 359.438,94. Assinatura: 06/11/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019 - UASG 70005
Nº Processo: 12259/2019. Objeto: Prestação de serviços de uso do software AutoCad LT
2020 por 3 anos, para o desempenho das atividades da Seção de Engenharia e Arquitetura
(SENAR) e Seção de Manutenção Predial (SEMAP) do TRE-MA.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 13/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n, Areinha - São
Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00058-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 13/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 26/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O
edital poderá ser obtido através do e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br..

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PAD: 11460/2019. Objeto: Contratação de serviços postais não compreendidos no
regime de exclusividade pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT,
CNPJ nº 34.028.316/0001-03. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
Fundamentação Legal: art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Data
da Autorização: 07/10/2019, pelo Diretor-Geral. Data da Ratificação: 12/11/2019, pelo
Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019111300179

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro
(SIASGnet - 12/11/2019) 70005-00001-2019NE000030

179

Publicação no DOU, do extrato das ARPs 17-A-2019 e 17-B-2019. (0621973)

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

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

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.
À CPREG,
Para registro das ARPs n° 17-A/2019 e n° 17-B/2019, no Siasgnet.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 13/11/2019, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621979 e o código CRC 6E04B27C.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0621979

0621979v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.

À SAD.
Senhora Secretária em substituição,
A SMR vem por intermédio deste, ratiﬁcar o
despach o 0608242, solicitando a emissão das notas de
empenhos dos diversos fornecedores, para as aquisição dos
itens 01 (Gás R22 - 5 unidades), item 02 (Gás R134-A - 3
unidades) e item 03 (Gás R410-A - 5 unidades), visto que todo
o procedimento licitatório já foi concluído e homologado pela
autoridade competente, conforme o evento SEI nº 0606676.
Estes materiais são imprescindíveis para a
continuidade das manutenções em equipamentos de
climatização (splits) efetuadas por esta setorial.
A seguir é apresentado um quadro resumo da
aquisição para facilitar as próximas fases da aquisição.

Item Especificação

1

Gás R22. Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

Valores
Finais (R$
Fornecedor
) de
Valores
Quantidades Aquisição
Vencedor do item
Totais
adiquiridas
no P.E. nº
(R$)
Pregão
54/2019
Eletrônico
nº54/2019

5

Despacho SMR 0623858

432,00

AR COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS 2.160,00 EIRELI

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 318

kg, carregado.

2

Gás R134-A. Cilindro
descartável de 13,6 3
kg, carregado.

CNPJ/CPF n°
18.710.690/0001-38

407,56

C M DOS S
CAMELLO
COMÉRCIO
1.222,68 EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
CNPJ/CPF nº
22.352.565/0001-70

3

Gás R410-A. Cilindro
descartável
de 5
11,34 kg, carregado.

369,50

C M DOS S
CAMELLO
COMÉRCIO
1.847,50 EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
CNPJ/CPF nº
22.352.565/0001-70

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto estes autos para análise e deliberação, com a urgência
que o caso requer.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/11/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623858 e o código CRC 9E0BA3BF.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho SMR 0623858

0623858v1
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DATA: 19/11/2019
HORA: 15:45:27
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00054/2019

ITEM
: 00001
INFORMADO
MATERIAL : 000150372 - GÁS REFRIGERANTE
VALIDADE DA ATA : 13/11/2019 A

13/11/2020

DATA ASSINATURA : 05/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO SIASG ARP 17-A ITEM 01 (0623868)

M1T

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 320

DATA: 19/11/2019
HORA: 15:47:46
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00054/2019

ITEM
: 00002
INFORMADO
MATERIAL : 000150372 - GÁS REFRIGERANTE
VALIDADE DA ATA : 13/11/2019 A

13/11/2020

DATA ASSINATURA : 05/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO SIASG ARP 17-B itens 02 e 03I (0623873)

M1T
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__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 19/11/2019
HORA: 15:51:23
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00054/2019

ITEM
: 00003
INFORMADO
MATERIAL : 000150372 - GÁS REFRIGERANTE
VALIDADE DA ATA : 13/11/2019 A

13/11/2020

DATA ASSINATURA : 05/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO SIASG ARP 17-B itens 02 e 03I (0623873)

M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.

Srª Chefe.
Segue registro ATAS 17-A
respectivamente, 0623868; 0623873.

e

17-B,

eventos,

Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/11/2019, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623878 e o código CRC 17D68BC1.

0006207-47.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0623878

0623878v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Memorando nº 1048 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 20 de novembro de 2019.
Para: SGO/COFIN
Assunto: Solicitação de Emissão de Nota de Empenho

ARP n.º 17-A/2019

0621318.

Ordem de Fornecimento nº 01-2019 ARP 17-A/2019

Senhor Chefe

Tendo em vista o documento da Presidência dessa Casa no evento de
nº 0204518 e autorizações da COMAP e SAD, que assinam conjuntamente este
Memorando, encaminhamos os autos para emissão de Nota de Empenho em favor
da Empresa AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI- EPP, CNPJ
Nº 18.710.690/0001-38, de acordo com a tabela abaixo e em conformidade com o
disposto na Resolução TRE-AL nº 12.738/1996 (0216181).

Certidões: SICAF (0624501) / SIMPLES NACIONAL (0624501)

ITEM MATERIAL

01

Gás R22. Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

TOTAL
UND
ARP

20

Memorando 1048 (0624401)

cilindro
de
13,6kg

QUANT.
DESTA
ORDEM

5

SALDO VALOR
VALOR
DA
UNITÁRIO TOTAL
(R$)
R($)
ATA

15

432,00

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 324

2.160,00

VALOR TOTAL GERAL

2.160,00

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/11/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/11/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 21/11/2019, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624401 e o código CRC 571E1946.

0006207-47.2019.6.02.8000

Memorando 1048 (0624401)

0624401v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Memorando nº 1049 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 20 de novembro de 2019.
Para: SGO/COFIN
Assunto: Solicitação de Emissão de Nota de Empenho

ARP n.º 17-B/2019

0621320.

Ordem de Fornecimento nº 01-2019 ARP 17-B/2019

Senhor Chefe

Tendo em vista o documento da Presidência dessa Casa no evento de
nº 0204518 e autorizações da COMAP e SAD, que assinam conjuntamente este
Memorando, encaminhamos os autos para emissão de Nota de Empenho em favor
da Empresa CM DOS S CAMELO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOSME, CNPJ Nº 22.352.565/0001-70, de acordo com a tabela abaixo e em
conformidade com o disposto na Resolução TRE-AL nº 12.738/1996 (0216181).

Certidões: SICAF (0624563) / SIMPLES NACIONAL (0624563)

ITEM MATERIAL

01

Gás R134-A. Cilindro
descartável de 13,6
kg, carregado.

TOTAL
UND
ARP

10

Memorando 1049 (0624422)

cilindro
de
13,6kg

QUANT.
DESTA
ORDEM

3

SALDO VALOR
VALOR
DA
UNITÁRIO TOTAL
(R$)
R($)
ATA

7

407,56

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 326

1.222,68

02

Gás R410-A. Cilindro
descartável de 11,34 kg,
carregado.

20

cilindro
de
11,35kg

5

15

369,50 1.847,50

VALOR TOTAL GERAL

3.070,18

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/11/2019, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/11/2019, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 21/11/2019, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624422 e o código CRC 94DE0B5A.

0006207-47.2019.6.02.8000

Memorando 1049 (0624422)

0624422v4
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20/11/2019

Emissão de 2ª via de Certidão

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
CNPJ: 18.710.690/0001-38
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:00 do dia 11/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2020.
Código de controle da certidão: B58E.8321.B118.D74C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=18710690000138&Senha=

Certidão - SICAF - AR COMÉRCIO (0624501)
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20/11/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

18.710.690/0001-38
Inscrição:
Razão Social:AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
R SEIRO NAKAMURA 21 / XAXIM / CURITIBA / PR / 81710-200
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:04/11/2019 a 03/12/2019
Certificação Número: 2019110401435673922730
Informação obtida em 20/11/2019 15:03:29
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certidão - SICAF - AR COMÉRCIO (0624501)
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1/1

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 18.710.690/0001-38
Certidão nº: 189617739/2019
Expedição: 20/11/2019, às 15:05:35
Validade: 17/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
18.710.690/0001-38 , 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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão - SICAF - AR COMÉRCIO (0624501)
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Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 20/11/2019
Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 18.710.690/0001-38
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 29/07/2013
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Certidão - SICAF - AR COMÉRCIO (0624501)
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Certidão fornecida para o CNPJ: 18.710.690/0001-38
Nome/Contribuinte:
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.
Válida até 03/01/2020
Emitida às 08:52:31 do dia 04/11/2019
Código de controle da certidão: 35A7-7AE9-D662-4CF1

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Localiza o Contribuinte

SEMEC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACEIÓ
Emitir Certidão
Atenção! Contribuinte não localizado, favor comparecer a prefeitura municipal!

Selecione *
CPF / CNPJ *

Pessoa Jurídica
18.710.690/0001-38
Consultar

www3.smf.maceio.al.gov.br/e-agata/servlet/hwtportalcontribuinte?r2LOFqJgaAySv+3FgwQS8xn0rvZoAKCKQYaakTgtHS4=
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Emissão de 2ª via de Certidão

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
CNPJ: 22.352.565/0001-70
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:50:24 do dia 12/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2020.
Código de controle da certidão: 6E0F.5D40.375E.FF10
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=22352565000170&Senha=
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

22.352.565/0001-70
Inscrição:
Razão Social:C M DOS S CAMELLO COM EQUIP ELETRONICOS
RUA DO CAJA 1059 APT 101 / PENHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 21070-000
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:06/11/2019 a 05/12/2019
Certificação Número: 2019110603411134281209
Informação obtida em 20/11/2019 15:52:11
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certidão - SICAF - CM CAMELLO (0624563)

SEI 0006207-47.2019.6.02.8000 / pg. 335

1/1

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 22.352.565/0001-70
Certidão nº: 189622737/2019
Expedição: 20/11/2019, às 15:53:10
Validade: 17/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
22.352.565/0001-70 , 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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 20/11/2019
Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 22.352.565/0001-70
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 29/04/2015
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Certidão fornecida para o CNPJ: 22.352.565/0001-70
Nome/Contribuinte:
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.
Válida até 19/01/2020
Emitida às 15:57:45 do dia 20/11/2019
Código de controle da certidão: 30DC-C792-3C34-45E6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Localiza o Contribuinte

SEMEC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACEIÓ
Emitir Certidão
Atenção! Contribuinte não localizado, favor comparecer a prefeitura municipal!

Selecione *
CPF / CNPJ *

Pessoa Jurídica
22.352.565/0001-70
Consultar

www3.smf.maceio.al.gov.br/e-agata/servlet/hwtportalcontribuinte?r2LOFqJgaAySv+3FgwQS8xn0rvZoAKCKQYaakTgtHS4=
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