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

 

Memorando nº 738 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/STI
Maceió, 21 de agosto de 2019.

Para: SAD

Assunto: Aquisição de Material de Consumo - Bateria para No-breaks - Registro de
Preços

 

Sr. Secretário,
 
Trata-se de solicitar a confecção de Registro de Preços de

material de consumo para eventual aquisição de baterias para no-
breaks de pequeno porte.

Desta forma, vez que a aquisição de material de consumo
é, via de regra, capitaneada pela Seção de Almoxarifado, sugere-se
consultar àquela unidade quanto à forma para viabilizar tal aquisição,
vez que a mesma pode ter já algum parâmetro correlato,
possivelmente derivado da aquisição de baterias para automóveis,
caminhões e motos deste Regional ou mesmo baterias destinadas à
no-breaks de grannde porte.

 
Outrossim, dado que as baterias tem vida útil limitada,

recomenda-se a utilização de registro de preços, baseado no Decreto
nº 7.892/2013, art. 3º, incisos I e II.

 

Item/Descrição Qtd. Mínima por Ordem de
Fornecimento

Qtd. para Registro
de Preços

Bateria para no-break, do tipo chumbo-
ácido seleda, 12V, 9Ah 20 400

 
Cumpre-me destacar que os no-breaks envolvidos e que,

por hora, tem suas baterias danificadas e, portanto, sua capacidade
de atuar reduzida ou anulada, em caso de falha no fornecimento
usual de energia elétrica, são vitais para a manutenção da
infraestrutura de TI, sendo responsáveis, segurança dos trabalhos
realizados nas estações de trabalho dos mais diversos setores e
unidades deste Regional.

Quanto à previsão orçamentária, esta unidade, justifica o
não planejamento orçamentário em virtude da superveniência fática,
ou seja, sua não restrição de planejamento de ações ligadas à
material de consumo.

Desta forma, sugere ser suprida, quando e se necessário
por se tratar de Registro de Preços, por redirecionamento de recurso
previsto como saldo da reserva de crédito nº 257, evento 0581875,
com base no saldo não identificado de R$ 34.948,36, registrado no
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Despacho STI 0582602, eventos do Proc SEI nº 0004929-
11.2019.6.02.8000.

Por fim, a título colaborativo, encaminho Termo de
Referência 0583913

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 21/08/2019, às 11:29,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583890 e o código CRC F96DCA6B.

0007170-55.2019.6.02.8000 0583890v8
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto 
Registro de Preços para aquisição de baterias para no-
breaks, itens acessórios para utilização da infraestrutura
de TI deste Tribunal.

2. Quantidade 
Item Descrição Qtd.

01
Bateria para no-break, do tipo chumbo-
ácido seleda, 12V, 9Ah 

400

3. Especificação do 
Objeto 

Garantia mínima de 01 (um) ano

4. Valor Estimado da 
Aquisição (Unitário e 
Total)

(Pesquisa a cargo da
COMAP)

5. Justificativa

Trata-se  registro  de  preços  para  aaquisição  de  itens
acessórios necessários aos no-breaks de médio e grande
porte da infraestrutura de TI do Regional.

O uso do Registro de Preços é baseado art. 3º do Decreto
7.892/2013, Incisos:

I:  dada a vida útil  limitada das baterias e,  via  de regra,
inferior  a  vida  útil  dos  no-breaks,  por  certo,  haverá
necessidade de novas aquisições de baterias;

II:  É  conveniente  que  as  entregas sejam parceladas de
forma a minimizar tempos de estocagem e se propiciar o
uso imediato de baterias adquiridas.

6. Prazo de Entrega 
30 (trinta) dias corridos após o recebimento pela 
empresa da ordem de fornecimento, nota de empenho ou
documento equivalente.

7. Adjudicação (Por item )

8. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN)

9. Local de Entrega
 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Menino Marcelo, 7200-D, Serraria
Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947
Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 12 às 19h e
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

sexta-feira das 7h30min às 14h30min.

10. Unidade Fiscalizadora
Secretaria de Tecnologia da Informação

11. Gestão Contratual Secretaria de Administração

12. Sustentabilidade

Para a aquisição destes itens, cuja atividade de fabricação
ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução
Normativa  IBAMA n°  06/2013  e  segundo  o  disposto  na
Resolução CONAMA 401/2008, só será admitida a oferta
de produto cujo fabricante nacional e importador estejam
regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais- CTF/APP, instituído pelo artigo 17,
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

Somente  será  admitida  a  oferta  de  bateria  cuja
composição  respeite  os  limites  máximos  de  chumbo,
cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº
401/2008,  para  cada  tipo  de  produto,  conforme  laudo
físico-químico  de  composição  elaborado  por  laboratório
acreditado  pelo  INMETRO  ou  outro  documento
comprobatório, nos termos da Instrução Normativa IBAMA
nº 08/2012.

13. Quantitativo mínimo 
por Ordem de 
Fornecimento

20 (vinte) baterias por tipo de bateria

Maceió – AL, 21 de agosto de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Daniel Macêdo de Carvalho Souto

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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.
À Diretoria Geral.
Senhor Diretor,
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa

(evento 0583890), o que retrata sua pertinência com o
planejamento de aquisições para o exercício, aprovo o TR de
evento 0583913 e evoluo o feito à consideração superior, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.  

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

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2019, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584968 e o código CRC 537D7AE5.

0007170-55.2019.6.02.8000 0584968v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2019.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

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

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/08/2019, às 20:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586097 e o código CRC 7380FF03.

0007170-55.2019.6.02.8000 0586097v1
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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 agosto de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0586097, 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 29/08/2019, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587022 e o código CRC 6EDEC084.

0007170-55.2019.6.02.8000 0587022v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$142,70

Item 1: Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido selada, 12V, 9Ah R$142,70

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$159,50

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM MARABA

Objeto: Dispensa de Licitação para contratação de pessoa física ou jurídica visando
execução de serviços de manutenção corretiva, bem como a troca das 32 (trinta
e duas) baterias dos dois nobreaks de 6 KVA das Agências da Receita Federal
em Redenção e Tucuruí.

Descrição: BATERIA SELADA - BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH,
COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 65 MM, ALTURA 95 MM, FREQÜÊNCIA 60
HZ, APLICAÇÃO "NO-BREAK" POTÊNCIA 1,5 KVA,CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SELADA, LIVRE MANUTENÇÃO, RECARGA INTELIGENTE

Data: 01/06/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 17/2019 /
UASG: 170334

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 32

Relatór io gerado no dia 29/08/2019 16:34:52  ( IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: PA 0007170-55.2019.6.02.8000

Pesquisa realizada entre 29/08/2019 16:32:41 e 29/08/2019 16:30:18

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

1) Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido selada, 12V, 9Ah 2 400 Unidades 142,70 R$57.080,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTERIO DA FAZENDA|DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM MARABA Dispensa de
Licitação Nº
17/2019
UASG: 170334

01/06/2019 R$159,50

2 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS|INST. FED. MINAS
GERAIS/BETIM

Dispensa de
Licitação Nº
19/2019
UASG: 155678

01/06/2019 R$125,90

Valor Unitário R$142,70

Valor Global: R$57.080,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

400 Unidades Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah.

1 / 2 
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CatMat: 298960 - BATERIA SELADA , APLICAÇÃO "NO-BREAK" POTÊNCIA 1,5 KVA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELADA, LIVRE MANUTENÇÃO, RECARGA
INTELIGENTE, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM,
LARGURA 65 MM, ALTURA 95 MM, FREQÜÊNCIA 60 HZ

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.991.548/0001-83
* VENCEDOR *

O. F. DOS REIS INFORMATICA LTDA - ME R$159,50

Marca: OF dos Reis                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 65 MM, ALTURA 95 MM, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO "
NO-BREAK" POTÊNCIA 1,5 KVA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELADA, LIVRE MANUTENÇÃO, RECARGA INTELIGENTE                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$125,90

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
INST. FED. MINAS GERAIS/BETIM

Objeto: Compra de Bateria para Nobreak do TI do Campus Betim

Descrição: BATERIA SELADA - BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH,
COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 64,5 MM, ALTURA 101 MM, PESO 2,50 KG,
FREQÜÊNCIA 60 HZ, FREQÜÊNCIA SAÍDA 60 HZ,APLICAÇÃO "NO-BREAK"
POTÊNCIA 50 KVA

CatMat: 242089 - BATERIA SELADA , APLICAÇÃO "NO-BREAK" POTÊNCIA 50 KVA,
TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 64,5
MM, ALTURA 101 MM, PESO 2,50 KG, FREQÜÊNCIA 60 HZ, FREQÜÊNCIA
SAÍDA 60 HZ

Data: 01/06/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 19/2019 /
UASG: 155678

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.857.945/0001-76
* VENCEDOR *

FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$125,90

Marca: UNIPOWER UP12180                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  BATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 64,5 MM, ALTURA 101 MM, PESO 2,50 KG, FREQÜÊNCIA 6
0 HZ, FREQÜÊNCIA SAÍDA 60 HZ,APLICAÇÃO "NO-BREAK" POTÊNCIA 50 KVA                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
MG Nova União R CAROLINO MACHADO, 520 Antonio Carlos Santos (31) 3652-1100

2 / 2 
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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 agosto de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de Material de Consumo -

Bateria para No-breaks - Registro de Preços para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações
constantes no termo de referência 0583913.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho COMAP ,
evento 0587022.

 
Feito ampla pesquisa de valores praticados em sitios

eletrônicos especializados , e comparados também aos valores
praticados no banco de preços que tem por base em procedimentos
governamentais recentes , chegamos ao relatório estimativo de
preços 0587048 e ao quadro resumo abaixo:

 

 

Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro
de Preços (SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/08/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587099 e o código CRC C54510BC.

0007170-55.2019.6.02.8000 0587099v1
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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 agosto de 2019.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0587099, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/08/2019, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587219 e o código CRC 98FCDA32.

0007170-55.2019.6.02.8000 0587219v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2019.
À COINF, para informar qual a quantidade

necessária para aquisição neste exercício e posterior remessa
do feito à SGO/COFIN, para respectiva reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2019, às 23:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589376 e o código CRC 949DCFB8.

0007170-55.2019.6.02.8000 0589376v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
À SGO/COFIN
 
Sr. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0589376, e para a

continuidade do feito, conforme determinado pelo Sr.
Secretário de Administração, informo que a estimativa de
necessidade para o exercício 2019 é de até 160 (cento e
sessenta) baterias.

 
Atenciosamente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/09/2019, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589668 e o código CRC B3997157.

0007170-55.2019.6.02.8000 0589668v1
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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 PRE-
EMPENHO)__________________
  04/09/19  15:34                                      USUARIO : QUINTELA       
  DATA EMISSAO    : 04Set19                            NUMERO  : 2019PE000478   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DE BATERIAIS DE NOBREAKS.
PROC. SEI
  0007170-55.2019                                                               
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084621  0100000000 339030        AOSI MATDAD               22.832,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA             UG : 070011   04Set19   15:29
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 04/09/2019, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589815 e o código CRC 8E648E64.

0007170-55.2019.6.02.8000 0589815v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019pe000478(0589815).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/09/2019, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589825 e o código CRC CBB353C3.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
À SLC, para elaborar a minuta do edital e demis

providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 19:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590108 e o código CRC 9CB2511F.
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2019.
À SAD, para autorização ou não de inclusão de

Intenção de Registro de Preços no Comprasnet.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/09/2019, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0591889 e o código CRC 0B9CBBFD.
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2019.
Em face da necessidade do material, conforme

assentado pelo titular da COINF, no Memorando 738
(0583890), onde destaca "que os no-breaks envolvidos e que,
por hora, tem suas baterias danificadas e, portanto, sua
capacidade de atuar reduzida ou anulada, em caso de falha no
fornecimento usual de energia elétrica, são vitais para a
manutenção da infraestrutura de TI, sendo responsáveis,
segurança dos trabalhos realizados nas estações de trabalho
dos mais diversos setores e unidades deste Regional", e
considerando a essencialidade do uso dos equipamentos
eletrônicos para o desenvolvimento das atividades do Órgão,
aliado ao fato da iminência do encerramento do exercício,
valho-me do disposto no § 1º, do Art. 4º, do Decreto
7.892/2013, solicito que seja dada sequência à elaboração da
minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2019, às 19:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592074 e o código CRC 626A35A6.
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DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2019.
À SEIC,
Sr. Chefe,
Solicito que seja informado se a licitação deverá

ser exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 12/09/2019, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593718 e o código CRC 5352FE47.
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DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2019.
Senhora Chefe,
 
Sugerimos, salvo melhor entendimento, a

realização de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo
Sistema de Registro de Preços (SRP), com fulcro na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 5.450/2005 e
7.892/2013, com exclusiva participação para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/09/2019, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593724 e o código CRC 3DB62C56.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA 
  

PROCESSO Nº: 0007170-55.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: XX de XXXX de 2019 

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

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de informática – Bateria para no-
break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, 
publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito 
da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de informática 
- Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, 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 deste Edital. 

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

 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que 
o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem 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 
normal de expediente deste Regional. 
 
3.2. O prazo mínimo de garantia dos equipamentos é de 01 (um) ano. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

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

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

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

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

 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, 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 
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do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item 
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do 
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste 
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

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

 
6.4. Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital. 
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6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

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

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) 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 
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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, 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 pelo 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 
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comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta 
licitação. 

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor 
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor unitário abaixo descrito, 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: 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Bateria para no-break, do tipo 
chumbo- ácida seleda, 12V,  

9Ah. 
400 R$ 142,70 R$ 57.080,00 

 
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. 
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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 de extrato “on line” do site 
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

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

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do 
edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 

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

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

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

10.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
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quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
10.5.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
10.5.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3. 
 
10.5.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
 

10.6. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
10.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.8. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.9. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça 
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-
mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
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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. 
 
14.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

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

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

14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
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8.666/1993. 
 
14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
14.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
14.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
14.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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 
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cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 

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

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

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

 
14.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 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 
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descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15. 

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

a) Efetuar o pagamento à contratada, após o recebimento definitivo; 
 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
 
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
edital, toda a documentação referente ao mesmo; 
 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; 
 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
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 materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

c) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
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ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

d) 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; 

e) 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; 
 
f) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
g) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

17 - DA PUBLICIDADE. 
 
17.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
18.2. O material será recebido: 
 

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

 
18.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
18.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
18.5. 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 
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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 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 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa 
de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
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inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

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

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

 
19.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 
em atraso. 
 
19.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
19.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
19.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
19.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
19.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 

 
19.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
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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, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

20.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 
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 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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES nº 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 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 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
22.1.     Para a aquisição do item, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 
enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013 e segundo o disposto na 
Resolução CONAMA 401/2008, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante nacional 
e importador estejam regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, instituído pelo 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 
 

22.2.      Somente será admitida a oferta de bateria cuja composição respeite os limites 
máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401/2008, 
para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por 
laboratório acreditado pelo INMETRO ou outro documento comprobatório, nos termos da 
Instrução Normativa IBAMA nº 08/2012. 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
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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 

 

1. Objeto 
 

Registro de Preços para aquisição de baterias para no-breaks, 
itens acessórios para utilização da infraestrutura de TI deste 
Tribunal. 

2. Quantidade 
 

Item Descrição Qtd. 

01
 Bateria para no-break, do tipo 

chumbo- ácido seleda, 12V, 9Ah 
  400 

3. Especificação do 
Objeto 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

4. Valor Estimado da 
Aquisição (Unitário e 

Total) 

(Pesquisa a cargo da 
COMAP)  

O constante do Item 9 do Edital. 

5. Justificativa 
 

Trata-se registro de preços para a aquisição de itens acessórios 
necessários aos no-breaks de médio e grande porte da 
infraestrutura de TI do Regional. 

O uso do Registro de Preços é baseado art. 3º do Decreto 
7.892/2013, Incisos: 

I: dada a vida útil limitada das baterias e, via de regra, inferior a 
vida útil dos no-breaks, por certo, haverá necessidade de novas 
aquisições de baterias; 

II: É conveniente que as entregas sejam parceladas de forma a 
minimizar tempos de estocagem e se propiciar o uso imediato de 
baterias adquiridas. 

6. Prazo de Entrega 

 

30 (trinta) dias corridos após o recebimento pela empresa da 
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 

7. Adjudicação (Por item) 

8. Classificação 
Orçamentária 

 

(A cargo da COFIN) 

9. Local de Entrega Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Av. Menino Marcelo, 7200-D - Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 12 às 19h e sexta-
feira das 7h30min às 14h30min. 

10.  Unidade 
Fiscalizadora 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 
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11.  Gestão 
Contratual 

Secretaria de Administração. 

12. Sustentabilidade 
Para a aquisição destes itens, cuja atividade de fabricação ou 
industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa 
IBAMA n° 06/2013 e segundo o disposto na Resolução CONAMA 
401/2008, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante 
nacional e importador estejam regularmente registrado no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais- CTF/APP, instituído pelo 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 
 

Somente será admitida a oferta de bateria cuja composição 
respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio 
admitidos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de 
produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado 
por laboratório acreditado pelo INMETRO ou outro documento 
comprobatório, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 
08/2012. 

13. Quantitativo 
mínimo por Ordem 
de Fornecimento 

20 (vinte) baterias por tipo de bateria. 
  

 

 

                                                Maceió – AL, 21 de agosto de 2019. 

 

 

      Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto 

Coordenador de Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta de edital (0594173)         SEI 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 42



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
ANEXO II 

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019  

 

Processo nº 0007170-55.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
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 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, 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: 

 
 

LOTE 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 14.12. do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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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) Efetuar o pagamento à contratada, após o recebimento definitivo; 
 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
 
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado ao presente 
ata, toda a documentação referente ao mesmo; 
 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; 
 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

Minuta de edital (0594173)         SEI 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 45



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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 materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

c) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

d) 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; 

e) 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; 
 
f) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
g) 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, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

6.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
7.2. 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. 

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

 
7.4. O prazo para que 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. 
 
7.5 Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
7.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
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consumidor. 
 
7.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 8. 

 
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 no 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 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa 
de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 
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c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 
 

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

 
8.4.2. As sanções previstas no Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 
em atraso. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
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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. 
 
8.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente  
 
 

Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 5543 - 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 – baterias para no-break do tipo chumbo-
ácido seleda, 12V, 9Ah.
 
Foi elaborada minuta de edital complementando as disposições referentes às
Sanções Administrativas, ao Pagamento 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 não houve divulgação de IRP, em virtude do
Despacho GSAD nº 0592074.
 
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.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/09/2019, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/09/2019, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/09/2019, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594187 e o código CRC 14792F03.

0007170-55.2019.6.02.8000 0594187v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
Reporto-me à Informação 5543, da SLC (0594187),

para submeter o feito á análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2019, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594656 e o código CRC 622C0237.

0007170-55.2019.6.02.8000 0594656v1
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PROCESSO : 0007170-55.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO - BATERIAS PARA NO-BREAKS

 

Parecer nº 1905 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Trata-se de Registro de Preços de material de

consumo – baterias para no-break do tipo chumbo-ácido
seleda, 12V, 9Ah para atender à demanda das Unidades
Administrativas do TRE/AL,  consoante Termo de Referência
(0583913) elaborado pela Coordenadoria de Infraestrutura.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 

No despacho contido no evento 0584968, o Senhor
Secretário de Administração aprovou o termo de referência
apresentado pela Coordenadoria de Infraestrutura, nos termos
do art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Foram os autos encaminhados à COMAP, para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Com vista dos autos, a Seção de Instrução de
Constratações - SEIC (0587099)  preencheu a Planilha de
Estimativa de Preços, obtendo o valor global estimado de R$
57080,00 (cinquenta e sete mil oitenta reais), como descrito
abaixo: 

 
Aquela unidade encerrou por indicar a realização

de Licitação, na modalidade Pregão , na forma
Eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços, com base na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs
5.450/2005 e 7.892/2013, com exclusiva participação para
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (0593724).

No evento 0589815, consta reserva parcial de
crédito, a cargo da COFIN, no valor de R$ 22.832,00 (vinte e
dois mil oitocentos e trinta e dois reais). 

Por meio do Despacho GSAD 0592074, o Senhor
Secretário de Administração valeu-se do disposto no § 1º, do
Art. 4º, do Decreto 7.892/2013 para justificar a dispensa da
divulgação da Intenção de Registro de Preços, em face da
necessidade do material, conforme assentado pelo titular da
COINF, no Memorando 738 (0583890), considerando ainda a
essencialidade do uso dos equipamentos eletrônicos para o
desenvolvimento das atividades do Órgão e, por fim, aliado ao
fato da iminência do encerramento do exercício.

Em seguida, a SLC/COMAP elaborou a minuta de
edital (0594173). No evento 0594187, tem-se a justificativa da
SLC/COMAP acerca da adoção da previsão de exclusividade
de participação para microempresas e empresas de pequeno
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porte, conforme disciplina veiculada na LC nº 123/2006 e
Decreto nº 6.204/2007; da divulgação dos preços orçados;
bem como acerca dos ajustes efetuados na minuta.

O Senhor Secretário de Administração acolheu as
inclusões feitas no edital por meio do despacho GABSA
(0594656).

 Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o 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, para
a "Registro de Preços de material de informática –
Bateria para nobreak, do tipo chumbo-ácido seleda,
12V, 9Ah".

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo da
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  termo de referência (0583913).

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, como parece ser o
presente caso.

Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.

Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase 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
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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 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 preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.

No que concerne à minuta da ata de registro de
preços, vê-se que se conforma à regulamentação de regência.

Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
exclusividade de participação na licitação para microempresas
e empresas de pequeno porte.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina 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
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

 
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.

 
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM  0583890

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0583913

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

SIM  

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

 
SIM

 

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos
para atestados de capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos
de trabalho (mão de obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

20
O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de
instalações, máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM  

23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente?  SIM 0584968

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?  SIM 0587099
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25

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

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados? SIM 0587048

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

SIM 0594173

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

N/A  

30

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

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades preferenciais
(MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a
serem adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

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

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

SIM  

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

SIM  

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

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

NÃO  

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

NÃO  

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

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0594173

44

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

SIM  

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

SIM  

46

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

SIM  

47

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

 
SIM

 

48

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

NÃO  

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

SIM  

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

N/A  

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

SIM irreajustável

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
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53

As normas que dispõem sobre margem
de preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

 SIM  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação
ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

SIM  

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

N/A  

56

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

 Em curso

57

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

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Próxima fase

59

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

 Próxima fase

60

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

NÃO
JUSTIFICATIVA 
0592074

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM 0589815

62

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

N/A  

63
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar
nº 101/2000), conforme o caso?

N/A   

 
6.   PROVIDÊNCIAS  NECESSÁRIAS

 
Quanto às alterações na minuta do edital, faz-se

mister:
a) no preâmbulo do edital, onde consta
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"Registro de Preços de material
permanente de informática – baterias para
no-break", alterar para "Registro de
Preços de material de consumo – baterias
para no-break".
b) alterar, onde mais constar no edital, a
referência a material permanente ou de
informática;
c) posto que não se trata de bens ou
serviços de informática, verificar a
pertinência do item 2.3.1;
d) em todos os itens que se referem
ao Decreto 7.892/2013, incluir sua
atualização pelo Decreto 9.488/2018;
e) haja vista o teor do art. 14 do Decreto
7.892/2013, incluir uma cláusula de
publicidade na minuta da Ata de Registro
de Preços;
f)  incluir, na minuta da ata de registro de
preços, cláusula sobre a vedação de
efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
g) incluir na minuta da ARP uma cláusula
indicativa do Foro competente para
dirimir eventuais questões advindas da
execução do instrumento.

 

 
Assim sendo, seguem os autos  à Secretaria de

Administração, para aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 17/09/2019, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/09/2019, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594869 e o código CRC 2E05C977.

0007170-55.2019.6.02.8000 0594869v8
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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 SLC.
Para alteração da minuta do edital, na forma

indicada no Parecer 1905 (0594869).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2019, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597272 e o código CRC 31D2820E.

0007170-55.2019.6.02.8000 0597272v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA 
  

PROCESSO Nº: 0007170-55.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: XX de XXXX de 2019 

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

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – Bateria para no-
break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14 e pelo Decreto nº 9.488/2018 e, subsidiariamente, pela 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL 
nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da 
qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela 
Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo - 
Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, 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 deste Edital. 

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

 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que 
o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem 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 
normal de expediente deste Regional. 
 
3.2. O prazo mínimo de garantia dos equipamentos é de 01 (um) ano. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

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

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

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

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

 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, 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 
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do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item 
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do 
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste 
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

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

 
6.4. Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital. 
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6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

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

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) 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 
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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, 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 pelo 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 
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comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta 
licitação. 

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor 
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor unitário abaixo descrito, 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: 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Bateria para no-break, do tipo 
chumbo- ácida seleda, 12V,  

9Ah. 
400 R$ 142,70 R$ 57.080,00 

 
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. 
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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 de extrato “on line” do site 
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

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

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do 
edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 

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

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

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

10.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
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quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
10.5.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
10.5.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3. 
 
10.5.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
 

10.6. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
10.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.8. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.9. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça 
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-
mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
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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. 
 
14.1. 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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, 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 
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assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
14.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
14.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
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 
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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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 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) Efetuar o pagamento à contratada, após o recebimento definitivo; 
 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
 
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
edital, toda a documentação referente ao mesmo; 
 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; 
 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
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 materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento de atividades da garantia; 
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c) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

d) 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; 

e) 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; 
 
f) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
g) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

17 - DA PUBLICIDADE. 
 
17.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013, 
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
18.2. O material será recebido: 
 

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

 
18.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
18.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
18.5. 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. 
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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 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 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa 
de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 
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d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

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

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

 
19.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 
em atraso. 
 
19.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
19.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
19.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
19.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
19.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 

 
19.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
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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, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

20.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 
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 
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fiscais determinados pela legislação tributária. 
20.5. 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. 
 
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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES nº 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 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 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
22.1.     Para a aquisição do item, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 
enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013 e segundo o disposto na 
Resolução CONAMA 401/2008, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante nacional 
e importador estejam regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, instituído pelo 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 
 

22.2.      Somente será admitida a oferta de bateria cuja composição respeite os limites 
máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401/2008, 
para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por 
laboratório acreditado pelo INMETRO ou outro documento comprobatório, nos termos da 
Instrução Normativa IBAMA nº 08/2012. 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
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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 

 

1. Objeto 
 

Registro de Preços para aquisição de baterias para no-breaks, 
itens acessórios para utilização da infraestrutura de TI deste 
Tribunal. 

2. Quantidade 
 

Item Descrição Qtd. 

01
 Bateria para no-break, do tipo 

chumbo- ácido seleda, 12V, 9Ah 
  400 

3. Especificação do 
Objeto 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

4. Valor Estimado da 
Aquisição (Unitário e 

Total) 

(Pesquisa a cargo da 
COMAP)  

O constante do Item 9 do Edital. 

5. Justificativa 
 

Trata-se registro de preços para a aquisição de itens acessórios 
necessários aos no-breaks de médio e grande porte da 
infraestrutura de TI do Regional. 

O uso do Registro de Preços é baseado art. 3º do Decreto 
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, Incisos: 

I: dada a vida útil limitada das baterias e, via de regra, inferior a 
vida útil dos no-breaks, por certo, haverá necessidade de novas 
aquisições de baterias; 

II: É conveniente que as entregas sejam parceladas de forma a 
minimizar tempos de estocagem e se propiciar o uso imediato de 
baterias adquiridas. 

6. Prazo de Entrega 

 

30 (trinta) dias corridos após o recebimento pela empresa da 
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 

7. Adjudicação (Por item) 

8. Classificação 
Orçamentária 

 

(A cargo da COFIN) 

9. Local de Entrega Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Av. Menino Marcelo, 7200-D - Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 12 às 19h e sexta-
feira das 7h30min às 14h30min. 
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10.  Unidade 
Fiscalizadora 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

11.  Gestão 
Contratual 

Secretaria de Administração. 

12. Sustentabilidade 
Para a aquisição destes itens, cuja atividade de fabricação ou 
industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa 
IBAMA n° 06/2013 e segundo o disposto na Resolução CONAMA 
401/2008, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante 
nacional e importador estejam regularmente registrado no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais- CTF/APP, instituído pelo 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 
 

Somente será admitida a oferta de bateria cuja composição 
respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio 
admitidos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de 
produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado 
por laboratório acreditado pelo INMETRO ou outro documento 
comprobatório, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 
08/2012. 

13. Quantitativo 
mínimo por Ordem 
de Fornecimento 

20 (vinte) baterias por tipo de bateria. 
  

 

 

                                                Maceió – AL, 21 de agosto de 2019. 

 

 

      Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto 

Coordenador de Infraestrutura 
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ANEXO II 

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019  

 

Processo nº 0007170-55.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
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 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, 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: 

 
 

LOTE 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 14.12. do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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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) Efetuar o pagamento à contratada, após o recebimento definitivo; 
 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
 
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado ao presente 
ata, toda a documentação referente ao mesmo; 
 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; 
 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
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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 materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

c) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

d) 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; 

e) 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; 
 
f) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
g) 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, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

6.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
7.2. 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. 

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

 
7.4. O prazo para que 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. 
 
7.5 Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
7.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
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consumidor. 
 
7.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 8. 

 
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 no 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 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa 
de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 
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c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 
 

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

 
8.4.2. As sanções previstas no Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 
em atraso. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
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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. 
 
8.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente  
 
 

Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
À AJ-DG, com a minuta do edital alterada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/09/2019, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597384 e o código CRC DEDE38AA.
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PROCESSO : 0007170-55.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO - BATERIAS PARA NO-BREAKS

 

Parecer nº 1974 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
Trata-se de Registro de Preços de material de

consumo – baterias para no-break do tipo chumbo-ácido
selada, 12V, 9Ah para atender à demanda das Unidades
Administrativas do TRE/AL,  consoante Termo de Referência
(0583913) elaborado pela Coordenadoria de Infraestrutura.

A análise do procedimento foi iniciada no Parecer
nº 1.905 (0594869), ocasião em que esta Assessoria Jurídica
sugeriu algumas alterações na minuta do edital.

Por consequência, retornam os autos com nova
minuta editada pela SLC (0597379).

Dessarte, uma vez satisfeitas as diligências
solicitadas, em complemento ao antedito parecer e na forma
prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando o Registro de Preços de material de
consumo – Bateria para nobreak, do tipo chumbo-ácido
selada, 12V, 9Ah  (0597379).

À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 20/09/2019, às 12:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/09/2019, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597408 e o código CRC D1889E22.

0007170-55.2019.6.02.8000 0597408v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 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, objetivando o registro de
preços de material de consumo - bateria para no-break, do tipo
chumbo-ácido selada, 12 V, 9Ah, nos termos da minuta 0597379,
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do
Parecer AJ-DG nº 1974/2019 (0597408), em complemento ao Parecer
AJ-DG nº 1905/2019 (0594869).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597516 e o código CRC 06AA4054.
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PROCESSO : 0007170-55.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO.
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão eletrônico. Aquisições. Baterias para No-Breaks   .

 

Decisão nº 2888 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral (0597516).

AUTORIZO a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo
menor preço por lote, objetivando o Registro de Preços de material
de consumo – Bateria para nobreak, do tipo chumbo-ácido selada,
12V, 9Ah  (0597379), para atender às demandas das Unidades
Administrativas do TRE/AL,  consoante Termo de Referência
(0583913) elaborado pela Coordenadoria de Infraestrutura.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório aprovado pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio dos Pareceres de nº 1.905
e 1974/2019 (0594869 e 0597408), e adoção das demais providências
de sua alçada.

 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente 

 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/09/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600973 e o código CRC 0EEE6EC2.
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2888, da

Presidência (0600973).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2019, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601957 e o código CRC A4A5054A.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5577//22001199  
 
PROCESSO Nº: 0007170-55.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: 18 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, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – Bateria para no-
break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14 e pelo Decreto nº 9.488/2018 e, subsidiariamente, pela 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL 
nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da 
qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela 
Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo - 
Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, 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 deste Edital. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas 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 DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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3.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem 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 
normal de expediente deste Regional. 
 
3.2. O prazo mínimo de garantia dos equipamentos é de 01 (um) ano. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

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

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

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

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

 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 
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5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item 
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do 
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste 
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

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

 
6.4. Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
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constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

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

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
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6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto 
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo 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. 
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8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor 
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor unitário abaixo descrito, 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: 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Bateria para no-break, do tipo 
chumbo- ácida seleda, 12V,  

9Ah. 
400 R$ 142,70 R$ 57.080,00 

 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
 

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

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

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

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do 
edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 

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

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

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

10.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
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realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
10.5.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
10.5.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3. 
 
10.5.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
 

10.6. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
10.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.8. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.9. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça 
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-
mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
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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. 
 
14.1. 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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, 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. 
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14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
14.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
14.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
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: 
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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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 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 
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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) Efetuar o pagamento à contratada, após o recebimento definitivo; 
 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
 
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
edital, toda a documentação referente ao mesmo; 
 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; 
 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
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 materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

c) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 
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d) 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; 

e) 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; 
 
f) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
g) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

17 - DA PUBLICIDADE. 
 
17.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013, 
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
18.2. O material será recebido: 
 

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

 
18.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
18.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
18.5. 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, 
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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 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 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa 
de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
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e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

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

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

 
19.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 
em atraso. 
 
19.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

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

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

20.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

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

Edital do Pregão Eletrônico nº 57/2019 (0603648)         SEI 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 113



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES nº 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 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 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
22.1.     Para a aquisição do item, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 
enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013 e segundo o disposto na 
Resolução CONAMA 401/2008, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante nacional 
e importador estejam regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, instituído pelo 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 
 

22.2.      Somente será admitida a oferta de bateria cuja composição respeite os limites 
máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401/2008, 
para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por 
laboratório acreditado pelo INMETRO ou outro documento comprobatório, nos termos da 
Instrução Normativa IBAMA nº 08/2012. 

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

Maceió/AL, 03 de outubro de 2019. 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto 
 

Registro de Preços para aquisição de baterias para no-breaks, 
itens acessórios para utilização da infraestrutura de TI deste 
Tribunal. 

2. Quantidade 
 

Item Descrição Qtd. 

01
 Bateria para no-break, do tipo 

chumbo- ácido seleda, 12V, 9Ah 
  400 

3. Especificação do 
Objeto 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

4. Valor Estimado da 
Aquisição (Unitário e 

Total) 

(Pesquisa a cargo da 
COMAP)  

O constante do Item 9 do Edital. 

5. Justificativa 
 

Trata-se registro de preços para a aquisição de itens acessórios 
necessários aos no-breaks de médio e grande porte da 
infraestrutura de TI do Regional. 

O uso do Registro de Preços é baseado art. 3º do Decreto 
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, Incisos: 

I: dada a vida útil limitada das baterias e, via de regra, inferior a 
vida útil dos no-breaks, por certo, haverá necessidade de novas 
aquisições de baterias; 

II: É conveniente que as entregas sejam parceladas de forma a 
minimizar tempos de estocagem e se propiciar o uso imediato de 
baterias adquiridas. 

6. Prazo de Entrega 

 

30 (trinta) dias corridos após o recebimento pela empresa da 
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 
equivalente. 

7. Adjudicação (Por item) 

8. Classificação 
Orçamentária 

 

(A cargo da COFIN) 

9. Local de Entrega Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Av. Menino Marcelo, 7200-D - Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 12 às 19h e sexta-
feira das 7h30min às 14h30min. 
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10.  Unidade 
Fiscalizadora 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

11.  Gestão 
Contratual 

Secretaria de Administração. 

12. Sustentabilidade 
Para a aquisição destes itens, cuja atividade de fabricação ou 
industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa 
IBAMA n° 06/2013 e segundo o disposto na Resolução CONAMA 
401/2008, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante 
nacional e importador estejam regularmente registrado no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais- CTF/APP, instituído pelo 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 
 

Somente será admitida a oferta de bateria cuja composição 
respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio 
admitidos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de 
produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado 
por laboratório acreditado pelo INMETRO ou outro documento 
comprobatório, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 
08/2012. 

13. Quantitativo 
mínimo por Ordem 
de Fornecimento 

20 (vinte) baterias por tipo de bateria. 
  

 

 

                                                Maceió – AL, 21 de agosto de 2019. 

 

 

      Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto 

Coordenador de Infraestrutura 
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ANEXO II 

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019  

 

Processo nº 0007170-55.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 57/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
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 do Pregão Eletrônico nº 57/2019, 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, 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 57/2019: 

 
 

LOTE 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 14.12. do edital do PE nº 57/2019: 
 

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. 
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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) Efetuar o pagamento à contratada, após o recebimento definitivo; 
 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
 
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado ao presente 
ata, toda a documentação referente ao mesmo; 
 
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; 
 
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
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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 materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

c) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

d) 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; 

e) 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; 
 
f) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
g) 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, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os 
seguintes requisitos: 
 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 
 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
 

6.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente deste 
Regional. 
 
7.2. 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. 

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

 
7.4. O prazo para que 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. 
 
7.5 Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
7.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
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consumidor. 
 
7.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 8. 

 
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 no 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 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns) 
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor. 

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa 
de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 
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c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem 
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

 
f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese 
de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 
 

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

 
8.4.2. As sanções previstas no Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 
em atraso. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
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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. 
 
8.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente  
 
 

Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 64 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019

 

PROCESSO Nº: 0007170-55.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data: 18 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, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material
de consumo – Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V,
9Ah, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado
pelo Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14 e pelo Decreto nº 9.488/2018 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538,
de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU,
edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 - DO OBJETO.

 

1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
de consumo - Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah,
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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 deste Edital.

2.3.           A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas 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 DE ENTREGA E DE GARANTIA.

 

3.1.         O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem 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 normal de expediente deste Regional.

 

3.2.            O prazo mínimo de garantia dos equipamentos é de 01 (um) ano.

 

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
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todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4.4.            Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

 

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

 

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

 

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

 

4.4.4.  Estrangeiras que não funcionem no País;

 

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

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

 

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

 

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

 

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

 

6.4.         Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

 

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

 

8.1.1.    Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário do item
ofertado.
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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

Edital 64 (0603649)         SEI 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 134



prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

 

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

 

9.2.         Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário abaixo descrito, 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:

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01
Bateria para no-break, do tipo
chumbo- ácida seleda, 12V,

 9Ah.
400 R$ 142,70 R$ 57.080,00

 

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.
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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 de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;

 

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

 

10.2.       No momento em que forem verificados os documentos relativos à
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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.

 

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

 

10.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

 

10.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.

 

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

 

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

 

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

 

10.6.       Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea
a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.

 

10.7.       Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

 

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

 

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

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

12 - DOS RECURSOS.

Edital 64 (0603649)         SEI 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 138

mailto:slc@tre-al.jus.br
http://www.comprasnet.gov.br/


 

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.

 

14.1.       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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

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 –
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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, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018, 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.
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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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

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
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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, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.

 

14.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

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

 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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15.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

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

 

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

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

 

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

 

a) Efetuar o pagamento à contratada, após o recebimento definitivo;

 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s)
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
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c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
edital, toda a documentação referente ao mesmo;

 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais;

 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à contratada o
contraditório e a ampla defesa.

 

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 materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de
Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia;

c) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

d) 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;

e) 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;

 

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

 

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

 

17 - DA PUBLICIDADE.

 

17.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, combinado com o art. 15, 2º da
Lei nº 8.666/93.

 

18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

18.1.       A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota
de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D,
Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de
expediente deste Regional.

 

18.2.         O material será recebido:
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a)    provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço; e

 

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

 

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

 

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

 

18.5.         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 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 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor.

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos;

c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo
superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o
valor da Ordem de Fornecimento; e

c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de
Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da
quantidade de equipamentos sem solução.

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;

 

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor;
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f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de
Fornecimento.

 

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

 

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

 

19.4.3.      Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

19.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
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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.
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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, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação
e cumpridos os seguintes requisitos:

 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e

 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

 

20.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária.

 

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
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,
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Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

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 nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) -
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 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

22.1.     Para a aquisição do item, cuja atividade de fabricação ou industrialização é
enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013 e segundo o
disposto na Resolução CONAMA 401/2008, só será admitida a oferta de produto cujo
fabricante nacional e importador estejam regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF/APP, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

 

22.2.         Somente será admitida a oferta de bateria cuja composição respeite os
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº
401/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição
elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO ou outro documento
comprobatório, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 08/2012.
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23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

23.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

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

 

Maceió/AL, 03 de outubro de 2019.

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                       Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I
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TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. Objeto

 

Registro de Preços para aquisição de baterias para no-breaks,
itens acessórios para utilização da infraestrutura de TI deste
Tribunal.

2. Quantidade

 

Item Descrição Qtd.

01 Bateria para no-break, do tipo
chumbo- ácido seleda, 12V, 9Ah   400

3. Especificação
do Objeto Garantia mínima de 01 (um) ano.

4. Valor
Estimado da

Aquisição
(Unitário e

Total)

(Pesquisa a cargo
da COMAP)

O constante do Item 9 do Edital.

5. Justificativa

 

Trata-se registro de preços para a aquisição de itens acessórios
necessários aos no-breaks de médio e grande porte da
infraestrutura de TI do Regional.

O uso do Registro de Preços é baseado art. 3º do Decreto
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, Incisos:

I: dada a vida útil limitada das baterias e, via de regra, inferior a
vida útil dos no-breaks, por certo, haverá necessidade de novas
aquisições de baterias;

II: É conveniente que as entregas sejam parceladas de forma a
minimizar tempos de estocagem e se propiciar o uso imediato
de baterias adquiridas.

6. Prazo de
Entrega

 

30 (trinta) dias corridos após o recebimento pela empresa da
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento
equivalente.

7. Adjudicação (Por item)
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8. Classificação
Orçamentária

 
(A cargo da COFIN)

9. Local de
Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral deAlagoas

Av. Menino Marcelo, 7200-D - Serraria

Maceió – AL CEP 57046-000 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 12 às 19h e sexta-
feira das 7h30min às 14h30min.

10.  Unidade
Fiscalizadora Secretaria de Tecnologia da Informação.

11.  Gestão
Contratual Secretaria de Administração.

12. Sustentabilidade

Para a aquisição destes itens, cuja atividade de fabricação ou
industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução
Normativa IBAMA n° 06/2013 e segundo o disposto na
Resolução CONAMA 401/2008, só será admitida a oferta de
produto cujo fabricante nacional e importador estejam
regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais- CTF/APP, instituído pelo artigo 17, inciso
II, da Lei n° 6.938, de 1981.

 

Somente será admitida a oferta de bateria cuja composição
respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio
admitidos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo
de produto, conforme laudo físico-químico de composição
elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO ou outro
documento comprobatório, nos termos da Instrução Normativa
IBAMA nº08/2012.

13. Quantitativo
mínimo por
Ordem de

Fornecimento

20 (vinte) baterias por tipo de bateria.

                                                   

 

 

                                                Maceió – AL, 21 de agosto de 2019.
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      Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

 

 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto Coordenador de Infraestrutura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

Edital 64 (0603649)         SEI 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 156



E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  
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Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?             (   ) Sim                      (   ) Não        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019

 

Processo nº 0007170-55.2019.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 57/2019

 

MINUTA

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador 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
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OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas no 
Anexo I do Pregão Eletrônico nº 57/2019, 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, 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 57/2019:

 

 

LOTE
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 14.12. do edital do PE nº
57/2019:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

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

 

3.1.        O prazo de entrega será de, no máximo, 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) Efetuar o pagamento à contratada, após o recebimento definitivo;

 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s)
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
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c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado ao presente
ata, toda a documentação referente ao mesmo;

 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais;

 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à contratada o
contraditório e a ampla defesa.

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

5.1.         São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

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

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 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 materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de
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Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia;

c) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

d) 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;

e) 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;

 

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

 

g) 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, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação
e cumpridos os seguintes requisitos:

 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e

 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
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6.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária.

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)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

7.1.         A entrega dos produtos, que deverá ser agendada previamente, deverá
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ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota
de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D,
Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de
expediente deste Regional.

 

7.2.            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.

 

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

 

7.4.            O prazo para que 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.

 

7.5             Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

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

 

7.7.         O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 8.

 

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
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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 no 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 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustificado na entrega do material, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo  superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor.

c) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos;

c.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo
superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o
valor da Ordem de Fornecimento; e

c.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de
Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da
quantidade de equipamentos sem solução.

d) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
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parcial da obrigação assumida;

 

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor;

 

f) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem
de Fornecimento.

 

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

 

8.4.2.          As sanções previstas no Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

 

8.4.3.        Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

8.6.            Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
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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.

 

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

 

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

 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

9.1.       É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

10 - DA PUBLICAÇÃO.

 

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

 

11 – DO FORO.

 

11.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, XX de XXXX de 2019.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

 

Pela Empresa:

 

Em 03 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/10/2019, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603649 e o código CRC EC153209.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 03/10/2019 15:14:26 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 04/10/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP
Pregão 00057/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00036/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação Validade da
Ata SRP

0007170-55.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
12

mes(es)
Quantidade de Itens Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

1 Sim Não
Objeto

Registro de Preços de material de consumo - Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, conforme 
especificações descritas no edital e seus anexos.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da

Licitação

04/10/2019 A partir de  04/10/2019  às
08:00

Em 18/10/2019  às
14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

00001 2019 000032
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP
Pregão 00057/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00036/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação Validade da Ata SRP

0007170-55.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional 12  mes(es)
Quantidade Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada

ME/SGD
1 1 0 Sim Não

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Registro de Preços de material de consumo - Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, conforme 
especificações descritas no edital e seus anexos.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
04/10/2019

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 04/10/2019 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Ordenador de Despesa - Presidente 

Chefe da Seção de Licitações e Cont
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP
Pregão 00057/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00036/2019

Quantidade Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

1 1 0 Sim Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Utiliza Margem de Preferência

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência

(%)
Grupo Consis-

tente? Ação

1 M
435714 -
Bateria
recarregável

- 400 Unidade Menor Preço Tipo I Não - - Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP
Pregão 00057/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00036/2019

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Sim Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 435714 - Bateria recarregável
Descrição Detalhada

Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas), sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade 
nominal: 9 ah, tensão nominal: 12 v

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Unitário Estimado (R$)
400 Unidade Menor Preço 142,7000

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência  Permitir Adesões

Locais de Entrega
UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 400

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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homologado à empresa TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ nº 28.800.572/0001-74), com o preço global de R$ 104.171,40

(cento e quatro mil e cento e setenta e um reais e quarenta centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO

Pregoeiro

(SIDEC - 03/10/2019) 090031-00001-2019NE000089

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 42/2019

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 42/2019
- contratação de empresa para prestar serviço de locação e instalação de máquinas
profissionais para a produção de café expresso, moinhos para moer os grãos de café e o
fornecimento, através de contrato por demanda, dos insumos necessários para o seu
consumo final (café em grãos, açúcar refinado granulado e adoçante dietético líquido) -
restou deserto pela ausência da apresentação de propostas.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 03/10/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISTRATO

Processo nº 0001521-17.2016.6.02.8000; Espécie: Termo de Distrato do Contrato nº
21/2014, firmado entre o TRE/AL e o Sr. Mário Jorge de Melo, CPF nº 259.754.474-53;
Fundamento legal: Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta (Da Vigência) do Contrato TRE/AL
nº 21/2014 e demais elementos constantes do PA nº 0001521-17.2016.6.02.8000 e
Resolução TRE/AL nº 15.936/18; Assinatura: 05/08/2019. Valor do Ressarcimento: R$
23.772,83.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2019; Processo SEI nº 0006218-
76.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, I, "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, combinado com a Cláusula Doze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL
e a empresa DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA , CNPJ nº 05.917.540/0001-
58 ; Objeto: a) a alteração quantitativa do Contrato, que trata da prestação de serviços de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos
pelas companhias aéreas credenciadas; b) a retificação da tabela constante no item 3.1 do
Contrato; Assinatura: 26/09/2019. Valor total do acréscimo: R$ 44.220,10.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2016; Processo SEI nº 0006992-
09.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Negociação consubstanciada nos eventos SEI 0577238,
0577333 e 0581809 e art.42 da Res. TRE/AL nº 15.787/17. Partes: União, através do TRE/AL
e BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 04.202.019/0001-71. Objeto: redução do valor
mensal da contratação, passando de R$ 8.358,00 para R$ 8.061,41 a partir de julho de
2019; Valor total do Contrato durante a atual vigência: R$ 99.242,68; Valor total do
Contrato durante a vigência do 3º Aditivo: R$ 96.784,92; Assinatura: 23/09/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2019

Processo Administrativo SEI nº 0005376-96.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 30/09/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 41/2019, cujo objeto é a aquisição de material
permanente - condicionadores de ar, adjudicando o seu objeto às empresas: a) MARIA
CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ Nº 28.697.784/0001-78, vencedora do item 1, pelo
valor total de R$ 4.646,72, e vencedora do item 8, pelo valor total de R$ 25.589,92; b)
SUELEN SILVA DE SOUZA, CNPJ Nº 34.042.243/0001-04, vencedora do item 2, pelo valor
total de R$ 10.988,86, e vencedora do item 3, pelo valor total de R$ 13.498,29; c) M P A
VALENTE SERVICE ME, CNPJ Nº 00.476.308/0001-08, vencedora do item 4, pelo valor total
de R$ 12.776,00; d) LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
CNPJ Nº 34.073.854/0001-10, vencedora do item 6, pelo valor total de R$ 17.698,00, e
vencedora do item 7, pelo valor total de R$ 22.494,00, registrando a não adjudicação do
item 5, e autorizando as contratações com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e
no Decreto nº 5.450/05.

Maceió-AL, 3 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019

Processo Administrativo SEI nº 0008478-63.2018.6.02.8000. O Desembargador OTÁVIO
LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no Exercício da Presidência do TRE/AL, homologou, em
02/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 39/2019, cujo objeto é o Registro de
Preços para eventual aquisição de componentes de rede (networking), adjudicando o seu
objeto à empresa: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ Nº
02.213.325/0001-88, vencedora do Lote 1, itens de 1 a 19, pelo valor de R$ 2.616.546,00,
e do Lote 2, itens de 20 a 35, pelo valor de 1.495.370,00, totalizando o valor global de R$
4.111.916,00, Convocando a referida empresa para a devida 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.

Maceió-AL, 3 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0007008-60.2019. Objeto: Registro de Prelos de material de Expediente para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades
no exercício de 2019/2020.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/10/2019 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00058-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 03/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0007170-55.2019. Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/10/2019 das 08h00
às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00057-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 03/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 70029

Nº Processo: 0002005-97.2019. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição
de Equipamentos de comunicação de dados (Switch).. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
04/10/2019 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central -
Macapá/AP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00016-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 04/10/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 21/10/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 02/10/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70003

Nº Processo: 4553. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo - material para manutenção de bens imóveis e instalações, conforme
descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 017/2019-
SEALM/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 167. Edital: 04/10/2019 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Avenida Andre Araujo N. 200, Aleixo - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00040-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/10/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/10/2019) 70003-00001-2019NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2019 - UASG 70003

Nº Processo: 2142. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo - material de acondicionamento e embalagem, conforme descrições e
quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 04/2019-SEALM/TRE-AM..
Total de Itens Licitados: 48. Edital: 04/10/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida
Andre Araujo N. 200, Aleixo - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00041-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BREITNER DE BRITO GORDINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/10/2019) 70003-00001-2019NE000118
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 7545/2019 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento n.
17/2019, de prestação de serviços de acupuntura, fisioterapia pélvica, pilates e RPG.
Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Credenciada: K M DAS
NEVES PEREIRA DE MATOS EIRELI. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial no
Art. 25, e na Lei 8.880/94. Do Objeto: alterar a Ementa, o Preâmbulo e a Cláusula Primeira
(Do Objeto): "Termo de Credenciamento para prestação de serviços de acupuntura e
consulta em consultório". Data da Assinatura: 27/09/2019. Assinam: Desembargador JOÃO
DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Credenciante, e a Sra. KATIA MARIA DAS NEVES PEREIRA
DE MATOS, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70013

Nº Processo: 8785/2019. Objeto: Contratação de serviço de impressão, instalação e

veiculação de busdoor. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 04/10/2019 das 08h00 às

17h59. Endereço: 1. Avenida do Centro Administrativo da Bahia, N.º 150 - Salvador-ba,

Paralela - Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00040-

2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2019 às 08h00 no site

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/10/2019 às 13h30 no site

www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está disponível no Comprasnet,

bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações

poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7318 .

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro

(SIASGnet - 02/10/2019) 70013-00001-2019NE000054
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
À PREG,
para realização do certame.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/10/2019, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603951 e o código CRC 93F9EEFA.
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FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{U|LM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
ĜX�Z]X�Rx]IJxHT[\RT̂GPTR�I�\IR[TX_�_�GHGT�PTHZQI[\T�HT[}IRJR�J
P�TR�GT�GHI]]T�I�\IR[T�VMJ[}TRQG[PTMTMHKPJ�TM�IRJ}JHGPTRM
�������MIMTMHKPJ�TM���M��������X
M

�̀pv�ps�èpqrst�u�s�e�e���e�eh̀cai

� �x¡� ���M�MVON�W¢OM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNNWxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M

debaiak§fchfbdc�̀caïbaljaebdejc̈§glf©ecaḧdlf©ea©äjdcf©ebaef©fhdfiªe[TMZ]TMPIM]ZG]MG\RJ�ZJS«I]M̂I�GJ]MIM
RI�ẐGQI[\GRI]LMHT[]JPIRG[PTM TM HT[\JPTM [TM GR\XM |¢M PGM �IJM [~M
wX|||xWyMIM\I[PTMIQM�J]\GMTM¬ZIMHT[]\GM[TM£RTHIPJQI[\TM�PQJ[J]\RG\J�TM[~MVVV¢VW|�yOXUVNwX|XVUXwVVVLMRI]T̂�I{

M

�R\XMN~MYI]J�[GRMGM]IR�JPTRGMIRGM�®HJGM̄IRRIJRGMPIM°̂J�IJRGLM��I}IMPGM�IS±TMPIM²J�̂JT\IHGLM PJ\TRGS±TMIM�R¬ZJ�T]MPI]\IM¡RJ�Z[ĜLM_GRGMG\ZGRM
HTQTM̄J]HĜM¡³H[JHTMPGMHT[\RG\GS±TMHÎI�RGPGMHTQMGMIQ_RI]GM�°̄¡M���¥Y ���LMRÎG\J�TMGT]M]IR�JST]MPIM̂G�G[PIRJGLM�T[\RG\TM[~MVyxUVNWX

M

bqrq́ µ�p¶�t�pèabcdefghgijdekalbdlmfebaefcfnod

p̀qrstquvq

MFGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
ĜX�Z]X�Rx]IJxHT[\RT̂GPTR�I�\IR[TX_�_�GHGT�PTHZQI[\T�HT[}IRJR�J
P�TR�GT�GHI]]T�I�\IR[T�VMJ[}TRQG[PTMTMHKPJ�TM�IRJ}JHGPTRM
�������MIMTMHKPJ�TM���M����a��·X

M

#̧"(-" -$̧"'0 ,¹*+ -$º$»¼½$º$¾̧ ¿%À

� �x¡� ���M�MVONONVOM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNUVxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M°M£� ��Y ¥¡ MY°M¡��²Á¥��M� ¦�°¥��M � �¡°���MY M���¦°��LM[TMZ]TMPG]MG\RJ�ZJS«I]M¬ZIM̂�IM]±TMHT[}IRJPG]M_ÎTMGR\J�TMy~LMJ[HJ]TM�LMPGM
�IJM[~MNVXOUVLMPIMN¢MPIM�Ẑ�TMPIMUVVUL

M
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EFGHIJFK

LL

MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F̂FEL̂F_FEEML̀MJMÌMabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL̂MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL̀cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP

�QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLX�ZLOTX�YLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXY��ZLZgL\TLxNZNNZWY��ZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQ�Ld~gVX�TlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\V��ZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUP

L

��RLMLGT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VU�ZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYeLd̀HpM�lwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZUL�NTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP

L

��RLa�ZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeV�Y\YLYLeVhVOY��ZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
�NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTj�ZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL�̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGT��ZL\TL
IVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gV��ZL\ZLxNTW�ZwLXZULOTNsZUL\ZL��RL\TUOTLYNOVWZP

LL

��RLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP

L

MNOPL�RLHL�NTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\g��ZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwL�gUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZL�NW�ZwLYLVX\VhY��ZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZX�ThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{�TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYg�VeVYNLZULONY{Ye�ZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNY�ZLs|XVsZL\TL���L
d~gYNTXOYLTLZVOZL�ZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhY��ZP

L

L

MNOPL�RLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXO�XVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiL�TNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONY��ZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsY��ZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZUL�NTW�TUL\TUOTLbNV{gXYeP

L

L

MNOPL�RLvV�YNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXY��TUK

L

L

YlLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLgUgyNgVNLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYULTsLxTN|Z\ZULUVsgeO�XTZUwLNTUWgYN\YX\ZLYLxTNsYX�XhVYL\TwLXZLs|XVsZwL
}QLdgslL\ZUL\TUVWXY\ZULXZLYNOVWZLQRL\TUOYL�ZNOYNVYm

L

L

{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TN�ZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYUwLhZsLZLZ{�TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLX�sTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm

L

L

hlLMLhZsgXVhY��ZLTsL\ThZNN�XhVYL\YULYe|XTYUL�Yl�L\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\�XhVYLs|XVsYL\TL�}LdONVXOYlL\VYUL
�GT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEF�MIm

L

L

\lLaYLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUwLTeTON�XVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYN�ZLgsL�NTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUT�YsLXThTUUiNVZUwLYL
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EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS

K

K

MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMŴG_ẀaJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEẀaJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFŴKLWK̂GEGHẀaJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji

KK

jFHiKklKmŴPJKMNOMEGŴKLMHMFZGXẀaJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[ŴhJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi

KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM̂KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi

KK

jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi

K

K

jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

K

K

{|}|~�����������{��������������{�����{��������

K

��|}��|��|����������

KKK

�WEMG�bKxkKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

�JEYZMXHJKWNNGXWLJKM̂MHFJXGEWZMXHMKOJFK��{�����������
���{�����{��������bK��|}��|��|bKMZKxyqd�qedx�bKsNKxy�exbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbK���bK [ bKLWKrMGKxxi¡x�qeddvi
K

jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHO�qqNMGiHFM¢
Ŵi£YNi[FqNMGqEJXHFĴWLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF̈G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKE�LGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKE�LGRJK¬o¬Kª��®̄�°i
K

������±������±{²�̄±���³�«́µ�́©«¶����·�������{������̄�{������

UK�pmp� j̧o¹j�UoKQopm��pºnpK�UKno�̧»ºjrKop¹�UºjrKprp�nUojrK�pKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK̂MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd�¢vyiedx�ivideiykdxbKopmUr¼p�

jFHiKxliK�MNGRXWFKWKNMFPGLJFWK�jº�prrpKjr¼pmKop�mbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXŴGNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
MNHMKnFG[YXŴbKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEŴG_ẀaJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXŴKp̂MGHJFŴKLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK̂MRWGNKMK
FMRŶWZMXHWFMNKLJKNMYKHGHŶWFi

jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

�WEMG�bKxyKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

K

Qp�oUKj»¹»mnUK�pº�UºÁjK�pKjojÂ½U
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6048 - TRE-AL/PRE/PREG

 

Senhor Coordenador,
 
A Empresa BRIMAX, solicita os devidos esclarecimentos, conforme
evento 0604859, referentes ao Pregão Eletrônico n.º 57/2019.

 
PREGOEIRO

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/10/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604861 e o código CRC 771FC38F.

0007170-55.2019.6.02.8000 0604861v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção à Informação 6048 (0604861), informo

que a Administração cuidará para que, de acordo com as
Ordens de Fornecimento emitidas, baterias para recolhimento
estejam disponíveis.

Desta forma, para não haver descompasso, deverá o
contratado, fazer chegar à Administração, por indispensável,
previsão da entrega/recolhimento.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 07/10/2019, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604969 e o código CRC 2170A262.

0007170-55.2019.6.02.8000 0604969v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 57/2019 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:

"Esclarecimento 09/10/2019 13:04:48

O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento: “Seguem esclarecimentos
referentes ao item 1 (bateria) do pregão eletrônico em questão. Poderiam nos informar
se o fornecimento das baterias novas será a base de troca em cumprimento a lei
Conama 401? De acordo com o previsto no Artigo 4º da RESOLUÇÃO CONAMA n° 401,
de 4 de novembro de 2008, os estabelecimentos que comercializam os produtos
mencionados no art. 1º (pilhas e baterias portáteis, das baterias chumbo-ácido,
automotivas e industriais e das pilhas e baterias dos sistemas eletroquímicos níquel-
cádmio e óxido de mercúrio), bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos
fabricantes e importadores desses produtos, deverão receber dos usuários as pilhas e
baterias usadas, respeitando o mesmo princípio ativo, sendo facultativa a recepção de
outras marcas, para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores. Caso sim,
as baterias usadas estarão disponíveis para retirada na entrega das novas ou em
momento posterior após instalação e sob requisição da administração pública?"..”

"Resposta 09/10/2019 13:04:48

Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante registrou: “Em atenção à Informação
6048 (0604861), informo que a Administração cuidará para que, de acordo com as
Ordens de Fornecimento emitidas, baterias para recolhimento estejam disponíveis.
Desta forma, para não haver descompasso, deverá o contratado, fazer chegar à
Administração, por indispensável, previsão da entrega/recolhimento."

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/10/2019, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606155 e o código CRC EF7F029E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.
À PREG, 
após publicação do pedido de esclarecimento e

respectiva resposta no Portal.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/10/2019, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607160 e o código CRC 0D9B55BE.

0007170-55.2019.6.02.8000 0607160v1

  

Despacho SLC 0607160         SEI 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 184



����������	
������� �������������������������������������� ��������

� !" #$%&'(")* +#$,-$./0( 1-$%&' (#"-&$,'$2&-3#-04�5����������66������������7������������������4��4�����8���������94:4������������6��������;�����6���������
<=�>�6��
?7���6�@�6�7������;<��@�6�7��A�������6�����66����������������7��B�����=��AC88DDD4�6�4E�64?

FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{U|LM
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M
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p̀qrstquvq

MFGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
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EFGHIJFK

LL

MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F̂FEL̂F_FEEML̀MJMÌMabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL̂MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL̀cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP

�QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLX�ZLOTX�YLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXY��ZLZgL\TLxNZNNZWY��ZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQ�Ld~gVX�TlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\V��ZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUP

L

��RLMLGT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VU�ZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYeLd̀HpM�lwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZUL�NTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP

L

��RLa�ZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeV�Y\YLYLeVhVOY��ZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
�NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTj�ZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL�̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGT��ZL\TL
IVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gV��ZL\ZLxNTW�ZwLXZULOTNsZUL\ZL��RL\TUOTLYNOVWZP

LL

��RLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP

L

MNOPL�RLHL�NTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\g��ZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwL�gUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZL�NW�ZwLYLVX\VhY��ZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZX�ThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{�TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYg�VeVYNLZULONY{Ye�ZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNY�ZLs|XVsZL\TL���L
d~gYNTXOYLTLZVOZL�ZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhY��ZP

L

L

MNOPL�RLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXO�XVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiL�TNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONY��ZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsY��ZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZUL�NTW�TUL\TUOTLbNV{gXYeP

L

L

MNOPL�RLvV�YNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXY��TUK

L

L
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L

L

{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TN�ZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYUwLhZsLZLZ{�TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLX�sTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm

L

L

hlLMLhZsgXVhY��ZLTsL\ThZNN�XhVYL\YULYe|XTYUL�Yl�L\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\�XhVYLs|XVsYL\TL�}LdONVXOYlL\VYUL
�GT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEF�MIm

L

L

\lLaYLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUwLTeTON�XVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYN�ZLgsL�NTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUT�YsLXThTUUiNVZUwLYL
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EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS

K

K

MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMŴG_ẀaJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEẀaJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFŴKLWK̂GEGHẀaJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji

KK

jFHiKklKmŴPJKMNOMEGŴKLMHMFZGXẀaJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[ŴhJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi

KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM̂KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi

KK

jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi

K

K

jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

K

K
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K

��|}��|��|����������

KKK

�WEMG�bKxkKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

�JEYZMXHJKWNNGXWLJKM̂MHFJXGEWZMXHMKOJFK��{�����������
���{�����{��������bK��|}��|��|bKMZKxyqd�qedx�bKsNKxy�exbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbK���bK [ bKLWKrMGKxxi¡x�qeddvi
K

jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHO�qqNMGiHFM¢
Ŵi£YNi[FqNMGqEJXHFĴWLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF̈G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKE�LGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKE�LGRJK¬o¬Kª��®̄�°i
K

������±������±{²�̄±���³�«́µ�́©«¶����·�������{������̄�{������

UK�pmp� j̧o¹j�UoKQopm��pºnpK�UKno�̧»ºjrKop¹�UºjrKprp�nUojrK�pKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK̂MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd�¢vyiedx�ivideiykdxbKopmUr¼p�

jFHiKxliK�MNGRXWFKWKNMFPGLJFWK�jº�prrpKjr¼pmKop�mbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXŴGNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
MNHMKnFG[YXŴbKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEŴG_ẀaJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXŴKp̂MGHJFŴKLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK̂MRWGNKMK
FMRŶWZMXHWFMNKLJKNMYKHGHŶWFi

jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

�WEMG�bKxyKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

K
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R TECH COMERCIO E SERVIÇOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 
CNPJ: 22.730.861/0001-68                     I.E: 398.075.104.115 

 

 

Rua João Fiochi, 217, Jardim Lindomar, Jandira – SP,         

CEP: 06.602-330 
Fone/Fax: +55 (11) 4194-3672 

comercial@rtechdistribuidora.com.br 
 

 
AO PODER JUDICIÁRIO 
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
  
 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 57/2019 (SRP) 
 
  

PROPOSTA COMERCIAL 
 
  

A Empresa R TECH COMERCIO E SERVIÇOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, inscrita sob o CNPJ nº. 
22.730.861/0001-68 e Inscrição Estadual nº. 398.075.104.115, estabelecida à Rua João Fiochi, 217, Jd. 
Lindomar, Jandira – SP. E-mail: comercial@rtechdistribuidora.com.br, telefone: (11) 4194-3672, através 
de Seu Representante Legal que abaixo subscreve, Rafael da Silva Souza, RG: 44.705.511-2, CPF: 
366.061.018 – 67, Propõe a este órgão o fornecimento dos suprimentos abaixo, nas seguintes condições: 

 
 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 400 UNID 

Bateria para No-break, do tipo chumbo- ácido selada, 
12V, 9Ah 
Marca/Modelo: PLANET / 12V 9AH (Garantia: 12 Meses) 
Fabricante: Barasch Indústria 

PLANET  R$ 69,00 R$ 27.600,00 

 

 

VALOR TOTAL: R$ 27.600,00 

(Vinte Sete Mil e Seiscentos Reais) 
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R TECH COMERCIO E SERVIÇOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 
CNPJ: 22.730.861/0001-68                     I.E: 398.075.104.115 

 

 

Rua João Fiochi, 217, Jardim Lindomar, Jandira – SP,         

CEP: 06.602-330 
Fone/Fax: +55 (11) 4194-3672 

comercial@rtechdistribuidora.com.br 
 

Condições Gerais: 

Dados Bancários:  Banco do Brasil (001) 
Ag.:  3565-3 
C/C: 33656-4 

Validade desta proposta:  60 (Sessenta) Dias.  

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência. 
 

Disposições Finais: 

Esta Empresa declara que nos preços ofertados estão inclusos todos os encargos e despesas 
tributárias e de qualquer natureza, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, 
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais 
cotados. 

Declaramos que os materiais a serem fornecidos são novos e originais de fábrica, ou seja, 
produzidos pela primeira vez, portanto, não oriundos de recondicionamento, remanufatura, reciclagem 
ou fabricado por qualquer processo semelhante. 

Declaramos, ainda, que realizaremos a entrega do objeto sem qualquer ônus adicional a 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nos comprometemos a receber a nota de empenho no prazo 
determinado, indicado para esse fim o Sr. Rafael da Silva Souza, Carteira de identidade RG nº. 
44.705.511-2 SSP/SP, CPF nº. 366.061.018-67; Diretor Geral, como responsável legal desta empresa. 

Por fim, declaramos que estamos cientes e de acordo com todos os termos contidos no Edital 
da Licitação em epígrafe, bem como seus Anexos. 

 
 

Jandira, 21 de outubro de 2019. 
  

 
 
 

Rafael da Silva Souza 
Diretor Presidente 
RG: 44.705.511-2 

CPF: 366.061.018-67 
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TensãoFNominal

PesoFhproximado

MáximaF:orrenteFdeFjescarga

ResistênciaFInterna

TemperaturaFdeFOperação

qaixaFdeFTemperatura

NominalFdeFquncionamento

hutoFjescarga

Terminal

MaterialFdoFRecipiente

3~V

hsFkateriasFPlanetFkatteryFpodemFserFarmazenadasFporFatéF)FmesesFaFuma

temperaturaFaproximadaFdeF~7°:FeFemFseguidaFéFnecessáriaFumaFrecargaU
ParaFtemperaturasFmaisFelevadasvFoFintervaloFdeFtempoFseráFmaisFcurtoU

Especificações

Aplicações

:icloFdeFUso

UsoFdeFàspera
SemFlimiteFdeFcarregamentoFinicialUFTensãoFdeF38U7VF~F38U-V

emF~7°:6ff°q5F:oeficienteFdeFTemperaturaFdeF,F~SmFVE:°

:apacidadeFhfetada

PelaFTemperatura

3S8y

3SSy

-)y

oF o
(S :F 63S( q5

oF o
~7 :F 6F ff q5

oF o
S :F 6F 8~ q5

:apacidadeFNominalF6~SHR5 0USh

jimensões

:omprimento

Largura

hltura

hlturaFTotalF6comFoFTerminal5

:apacidadeFNominal

6~ShrFv3U-SVEcelulaFv~7°:Eff°q5

63Shrv3U-SVEcelulav~7°:Eff°q5

67hrv3Uf7VEcelulav~7°:Eff°q5

68hrv3Uf7VEcelulav~7°:Eff°q5

hkS

hproximadamenteF3-mΩ

~7

Para todos os fins

Fonte de Alimentação Ininterrupta

Sistema Elétrico de Potência

Fonte de Alimentação de Backup de

Emergência

Luz de Emergência

Sinal Ferroviario

Sinal de Aeronaves

Alarmes e Sistema de Segurança

Aparelhos Eletrônicos e Equipamentos

Fonte de Alimentação/Comunicação

Fonte de Alimentação DC

Sistema de Controle Automático

1

hproxUF,F~U8)Fkg

63hrv3U)SVEcelulav~7°:Eff°q5

jescargaF/ ,37F~F7S°:F67F~F3~~°q5

:argaF/FSF~F(S°:F68~F~F3S(°q5

hrmazenamentoF/ ,37F~F(S°:F67F~F3S(°q5

8°:F

:orrenteFdeFcarregamentoFinicialFinferiorFaF~U77hUFTensão

deF3(U(VF~F37USVFaF~7°:F6ff°q5FTempUF:oeficienteFdeF,F8SmFVE:°

ValoresFdeFdescargasFsujeitoFàFalteraçõesFdeFacordoFcomFasFavaliaçõesFeFmelhoriasFrealizadasFpeloF:entroFdeFPesquisasFeFjesenvolvimentoFdaFàmpresaU

373 ~mm

)(U7 3mm

0(U7 3mm

3SS 3mm

T3FEFT~

0USSFhHESU(~7h

fU03FhHESUf03h

fU~~FhHE3U(7h

)U7SFhHE~U3fh

7U8(FhHE7U8(h

3~fU7hF67s5

5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h20min

5min 10min 15min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h20min

3)U~ 3~U( 3SU8 -U0S )U-- 7USf (U~f ~U78 3U0- 3U)3 3U83 3U3( SU03- SUf)f SU(~3

~3Uf 37U0 3~U( 3SU7 -U3~ 7U0S (Uf0 ~Uf) ~U38 3Uf~ 3U(3 3U~~ SU0f8 SUf03 SU(~7

~(U7 3fU7 38U) 33U8 -U(8 )U3~ 7US3 ~U-) ~U3f 3Uf) 3U(7 3U~7 SU00S SU-3~ SU(~0

~fUS 30US 3(U7 33U0 -Uf- )U8) 7U3f ~U08 ~U~8 3U-S 3U(- 3U~- 3USS( SU-~- SU(8f

~0Uf ~SU7 37U( 3~U) 0U~) )U7~ 7U~0 ~U0- ~U8~ 3U-) 3U7~ 3U83 3US~S SU-(7 SU((8

8~U- ~~U8 3)U7 38U7 0Uf- )U-S 7U8( 8U3S ~U80 3U0~ 3U7f 3U8( 3US8S SU-7( SU((7

~0U) ~8US 30U~ 3)U- 38U3 0Uf7 -U~7 (U03 8U-) 8U3( ~U7f ~U~( 3U-3 3U7~ SU-8(

80U8 ~0US ~~U0 30U7 37U~ 33U~ 0U30 7U8~ (U38 8U8( ~Uf7 ~U80 3U0~ 3U7) SU-(3

(8U( 83U8 ~(Uf ~SU- 37Uf 33U) 0U7f 7U7S (U3- 8U(S ~U-3 ~U(7 3U0( 3U)S SU-(-

()U( 88U( ~)US ~3Uf 3)U~ 3~US 0U-( 7U)~ (U~0 8U(0 ~U-- ~U(0 3U0f 3U)8 SU-)8

7SU7 87Uf ~fU( ~~U0 3fUS 3~U~ 0U00 7U)f (U() 8U70 ~U07 ~U7( ~USS 3U)) SU-f8

7(U( 8fU0 ~-U0 ~(U3 3fU- 3~U) 3SUS 7U-0 (U7f 8U)0 8US8 ~U70 ~US3 3U)- SU-ff

Descargaºaºcorrenteºconstanteº/Amperesuºaº25ºººCº/77°Fu

Descargaºaºenergiaºconstanteº/Wattsuºaº25ºººCº/77°Fu

1.85V/celula

1.80V/celula

1.75V/celula

1.70V/celula

1.65V/celula

1.60V/celula

F.V/Tempo

1.85V/celula

1.80V/celula

1.75V/celula

1.70V/celula

1.65V/celula

1.60V/celula

F.V/Tempo

12V 7.0AHL12V 9A
Barasch Ind Com Prod Eletroeletrônicos Ltda
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17/10/2019 IBAMA - Serviços On-Line - Certificado de Regularidade

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php 1/1

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 265828    Data da consulta:   17/10/2019    CR emitido em:   24/09/2019    CR válido até:   24/12/2019

Dados básicos

CNPJ: 04.151.010/0001-89

Razão social: BARASCH IND. E COM. DE PROD. ELETROELETRÔNICOS LTDA

Nome fantasia: PLANET BATTERY

Data de abertura: 13/01/2003

Endereço

Logradouro: RODOVIA MG 236, S/N - KM 0,236    Complemento:   ENTRADA TOLEDO

N.º: 0,236    Municipio:   EXTREMA

Bairro: JARDIM    UF:   MG

CEP: 37640-000

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade 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 do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Categoria   Detalhe ↑
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio 81 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008 (importação, pilhas, baterias)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2019.
Sr. Coordenador COINF
 
Segue em anexo proposta da 1ª classificada no

Pregão 57/2019 - aquisição de batarias, evento sei
nº 0611412, razão pela qual solicitamos a análise da
conformidade técnica pela Unidade de V.Sª.

Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/10/2019, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611412 e o código CRC FCB10B97.

0007170-55.2019.6.02.8000 0611412v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2019.
À CPREG
 
Senhor Pregoeiro,
 
Analisamos a proposta apresentada pela empresa R

TECH, doc. 0611410, e entendemos que a mesma é compatível
com as exigências técnicas do Edital.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 21/10/2019, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611541 e o código CRC 80D9E44A.

0007170-55.2019.6.02.8000 0611541v1
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\]Y]�ecZPc]P�fb|�f]\Pèa]~\b̀a]Pc]PvKSzV�LOPKN�SU�LOPNONSvUKLOPQNPLOL�ULRPb̀a]_PcbPb�]\af\bPZ{eYeb|Pcb_P̂\ẐZ_ab_�P]P
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI 
 
CPF/CNPJ: 22.730.861/0001-68 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 13:45:23 do dia 17/10/2019, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 

 

Código de controle da certidão: Y19F171019134523 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/10/2019 às 13:48) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 22.730.861/0001-68.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5DA8.9B71.634D.1929 

Gerado em: 17/10/2019 as 13:48:49 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA
 

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E

“TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

 

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

 

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR,

MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

 

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

 

EMPRESA

TRANSFORMADA

RAFATECH COMERCIO E SERVICO DISTRIBUIDORA LTDA

TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO

35227955829 31/10/2013 23/09/2019 12:33:20

INÍCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

20/10/2013 14.013.278/0001-08

CAPITAL

R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA BENEDITA GUERRA ZENDRON NÚMERO: 276

BAIRRO: VILA SAO JOAO COMPLEMENTO: CASA 03

MUNICÍPIO: BARUERI CEP: 06401-190 UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

EUDES DE AGUIAR CALDAS, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 686.018.243-15, RESIDENTE À ESTRADA AUSTRAL, 313, A,

JARDIM VITAPOLIS, ITAPEVI - SP, CEP 06693-290, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE

PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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NUM.DOC: 403.153/13-0     SESSÃO: 31/10/2013     

TRANSFORMADA DE NIRE 35802733688.

NUM.DOC: 926.041/13-7     SESSÃO: 31/10/2013     

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 156.669/15-8     SESSÃO: 17/04/2015     

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

RETIRA-SE DA SOCIEDADE SELMA DO SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 100.288.358-08,

RESIDENTE À RUA ESCOLA, DA, 26, JARDIM LINDOMAR, JANDIRA - SP, CEP 06602-290, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO

PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 25.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE RAFAEL DA SILVA SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 366.061.018-67,

RESIDENTE À RUA ESCOLA, DA, 127, JARDIM LINDOMAR, JANDIRA - SP, CEP 06602-290, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E

ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 25.000,00.

ADMITIDO EUDES DE AGUIAR CALDAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 686.018.243-15, RG/RNE:

35842560-8 - SP, RESIDENTE À ESTRADA AUSTRAL, 313, A, JARDIM VITAPOLIS, ITAPEVI - SP, CEP 06693-290, NA SITUAÇÃO DE

SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 60.000,00.

ADMITIDO ALESSANDRA BARROS COELHO ROSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 177.078.938-32,

RG/RNE: 27598282-8 - SP, RESIDENTE À RUA MARIA DA SOLEDADE SILVA, 35, JARDIM ROBERTO, TABOAO DA SERRA - SP,

CEP 06775-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 40.000,00.

INCLUSÃO DE CNPJ 14.013.278/0001-08

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 330.279/15-4     SESSÃO: 05/08/2015     

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE EUDES DE AGUIAR CALDAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

686.018.243-15, RESIDENTE À ESTRADA AUSTRAL, 313, A, JARDIM VITAPOLIS, ITAPEVI - SP, CEP 06693-290, NA SITUAÇÃO DE

SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALESSANDRA BARROS COELHO ROSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

177.078.938-32, RESIDENTE À RUA MARIA DA SOLEDADE SILVA, 35, JARDIM ROBERTO, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06775-

030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 40.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA BENEDITA GUERRA ZENDRON, 276, CASA 03, VILA SAO JOAO, BARUERI - SP, CEP

06401-190.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: O SOCIO EUDES DE AGUIAR CALDAS, RETRO

QUALIFICADO, PERMANECERA NA SOCIEDADE COMO TITULAR UNIPESSOAL DE COTAS REPRESENTATIVAS DE 100% (CEM

POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1033, IV, DA LEI 10.406/02, A SOCIEDADE PERMANECERA

UNIPESSOAL, DEVENDO RECOMPOR SEU QUADRO SOCIETARIO NO PRAZO MAXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 330.280/15-6     SESSÃO: 05/08/2015     

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35601039555.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35227955829

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/09/2019

Ficha Cadastral Simplificada emitida para R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI :

22730861000168. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do

Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
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��
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iX̂ONUj_YQiXWM[kMZMQZYQlTmXWYQlnXNWMZYPQR=EB>8=?>B@=>>B|�wB9I?E8CA?DB9=z=?w>9=�>B|:9=z=D?CA>?w�9w:9=D�I?D8DEB;=?B9BE>A�:�;8@A?@�:;RA6
�@8zAI?@=C=@8z=zB?<A;8<=9?-?=�I?EB<D�A?<A;8<=9?4,?wA9ED?C=>=?<AR>B={D?C>8;B8>=?98<�=?CB�=?A>8|8<=9?5?�A;A9A|=z=?<AD?C>8<@8C=8D
x=R>8@=<EBD?8DA?8=Ex?40-7-?|=>=<E8=?zB?4,?;BDBD?.

/3.,04.433511146-J�ADB?�B98A?x9=w8A?w8=<=?z=?D89w= DFG DFG 711 >H?47,I1111 >H?J0.211I1111 1/5415,14-
40K,2K17

LMNOMPQRgcgvrs?
SMTNUOMVWXPQRgcgvrs?
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-./01.23240567.829:;<=>?@
A06B5CD7.2A0EF1GF/F2/.2HIJ0E.2HK05EF/.82L>MNOP>@ONQ>OONRS;NTU@MPVW@XNT>Y>@;OT>ZONR[T>Y>X@VWO@;ST;[T>X\U@XPXMN]>@NTNMOŴ [_]PQW@Q?[]LẀ
SQPYWU@Q>V>QPY>YN@aW]Pa>T@=@>?U@MNaXbW@aW]Pa>T@9:@;

cde9fgeh=h<ccc9̀dcVWiNO@MO>Q@L>MNOP>X@TMY> Xjk Xjk gcc Ol@9g:Ucccc Ol@mfedccUcccc 9n<9c<:c9=
9no:co9n

-F5BF82RNMVWiNO@
pFI5CBFqE082RNMVWiNO@
-./01.23240567.829:;@<@=>?@
A06B5CD7.2A0EF1GF/F2/.2HIJ0E.2HK05EF/.82L>MNOP>@ONQ>OONRS;NTU@MPVW@XNT>Y>@;OT>ZONR[T>Y>X@VWO@;ST;[T>X\U@XPXMN]>@NTNMOŴ [_]PQW@Q?[]LẀ
SQPYWU@Q>V>QPY>YN@aW]Pa>T@=@>?U@MNaXbW@aW]Pa>T@9:@;

9:e=cfe::f<ccc9̀hmWNXMN@L>MNOP>X@N@VNQ>X@>[MW]WMP;>X@NPONTP Xjk Xjk gcc Ol@9g:Ucccc Ol@mfedccUcccc 9d<9c<:c9=
c=occogd

-F5BF82VT>aNM@
pFI5CBFqE082L>O>XQ?@
-./01.23240567.829:̀=@
A06B5CD7.2A0EF1GF/F2/.2HIJ0E.2HK05EF/.82L>MNOP>@V>O>@aWLON>r@XNT>Y>@9:;@=>?@R>O>aMP>@9:@]NXNXU@VO>sW@YN@NaMONR>@hc@YP>XU@;>TPY>YN@Y>
VOWVWXM>@fc@YP>Xe

:fe9cgec9=<ccc9̀n9Pa>@QW]NOQPW@>M>Q>YPXM>@NPONTP Xjk Xjk gcc Ol@9g:Unccc Ol@mnecdcUcccc cn<9c<:c9=
9com=og:

-F5BF82Vtuvwx@
pFI5CBFqE082Luyuz{|@
-./01.23240567.829:;=>|@
A06B5CD7.2A0EF1GF/F2/.2HIJ0E.2HK05EF/.82Luxwyju@}uyu@v~̀�ywu�U@�~@xj}~@{|�k�~̀@�{j�~@zwtw�uU@9:;U@=>|

:=ehcnefn9<ccc9̀d9Q?OPXMP>aN@XW>ONX@X>aMWX@YW@a>XQP]NaMW Xjk Xjk gcc Ol@9g:Unccc Ol@mnecdcUcccc 9f<9c<:c9=
cno9gogf

-F5BF82k~�yu@
pFI5CBFqE082k~�yu@
-./01.23240567.82zwtw�uU@9:;U@=>|e@
A06B5CD7.2A0EF1GF/F2/.2HIJ0E.2HK05EF/.82Luxwyju@}uyu@v~̀�ywu�U@�~@xj}~@{|�k�~̀@�{j�u@zwtw�uU@9:;U@=>|e

::enhcedf9<ccc9̀fdO@MNQ?@QW]NOQPW@N@XNO;PQWX@YPXMOPL[PYWO>@NPONTP Xjk Xjk gcc Ol@9g:Unccc Ol@mnecdcUcccc 9n<9c<:c9=
9gohdo9c

-F5BF82VT>aNM@
pFI5CBFqE082Luyuz{|@Pv��zxyju@
-./01.23240567.829:;@=>?@
A06B5CD7.2A0EF1GF/F2/.2HIJ0E.2HK05EF/.82L>MNOP>@ONQ>OONRS;NTU@MPVW@XNT>Y>@;OT>ZONR[T>Y>X@VWO@;ST;[T>X\U@XPXMN]>@NTNMOŴ [_]PQW@Q?[]LẀ
SQPYWU@Q>V>QPY>YN@aW]Pa>T@=@>?U@MNaXbW@aW]Pa>T@9:@;

:femchen=f<ccc9̀==N�PQPT[�@QW]NOQPW@N@XNO;PQW@YN@N̂ [PV>]NaMWX
NTNMOPQWX@T

Xjk Xjk gcc Ol@9g:Unccc Ol@mnecdcUcccc 9n<9c<:c9=
9foh=om9

-F5BF82L>O>XQ?@
pFI5CBFqE082L>O>XQ?@
-./01.23240567.82L>O>XQ?@
A06B5CD7.2A0EF1GF/F2/.2HIJ0E.2HK05EF/.82Luxwyju@}uyu@v~̀�ywu�U@�~@xj}~@{|�k�~̀�{j�u@zwtu�uU@9:;U@=>|

h9enfdechn<ccc9̀=d�Wa>M?>@Y>@XPT;>@X>aM>a> Xjk Xjk gcc Ol@9g:Unccc Ol@mnecdcUcccc 9n<9c<:c9=
9dogno:d

-F5BF82NTRPa@d:h9h@
pFI5CBFqE082NTRPa@d:h9h@
-./01.23240567.82NTRPa@d:h9h@
A06B5CD7.2A0EF1GF/F2/.2HIJ0E.2HK05EF/.82L>MNOP>@ONQ>OONRS;NTU@MPVW@XNT>Y>@;OT>ZONR[T>Y>X@VWO@;ST;[T>X\U@XPXMN]>@NTNMOŴ [_]PQW@Q?[]LẀ
SQPYWU@Q>V>QPY>YN@aW]Pa>T@=@>?U@MNaXbW@aW]Pa>T@9:@;

cmemdnemfd<ccc9̀ngVWOMW@MNQaWTWRP>@QW]NOQPW@N@XNO;PQWX@NPONTP Xjk Xjk gcc Ol@9g:Unccc Ol@mnecdcUcccc 9d<9c<:c9=
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,-.,/.01

234536789:;<=>?@
A3B4C53DEF6789:G<HI@
2JKFLJ7M7NF4OPJ678;,-1Q@
RFO54CSPJ7RFE3LT3K37KJ7UBVFEJ7UWF4E3KJ67HIX>?:I@?>GI??>YZ[>\]@X:;<@̂>\I_I@[?\Ì?>Y8\I_Î @;<?@[Z\[8\Î a]@̂ :̂X>bI@>\>X?<c8db:G<@Ge8bH<f
ZG:_<]@GI;IG:_I_>@9<b:9I\@1@Ie]@X>9̂ g<@9<b:9I\@,-@[

,Qhijjh1/klQQQ,fQ,GI[I\GI9X>@m@G:I@\X_I n̂o n̂o 0QQ ?p@,0j]QQQQ ?p@jkhQQQ]QQQQ ,kl,Ql-Q,1
Q1./q.0j

2345367b<8?I@
A3B4C53DEF67b<8?I@
2JKFLJ7M7NF4OPJ67b<8?I@
RFO54CSPJ7RFE3LT3K37KJ7UBVFEJ7UWF4E3KJ67Hrstunr@vrur@wxfyutrz]@{x@snvx@|}~oyxf@�|n{x@�t�t{r]@,-[]@1I}

Qqh,kqh,-klQQQ,fjj[bI�@HIX>?:Î @\X_I n̂o n̂o 0QQ ?p@,jQ]QQQQ ?p@iQhQQQ]QQQQ ,,l,Ql-Q,1
,,./0.jj

2345367̂>G;<=>?@
A3B4C53DEF67̂>G;<=>?@
2JKFLJ7M7NF4OPJ67̂;@,-f1@
RFO54CSPJ7RFE3LT3K37KJ7UBVFEJ7UWF4E3KJ67Hrstunr@vrur@wxfyutrz]@{x@snvx@|}~oyxf@�|n{x@�t�t{r]@,-[]@1I}h@[r�n{r{t@{r@vuxvx�sr@{t@iQ@{nr�]@�rurwsnr@{t@,-
ot�t�]@vr�rotwsx@to@,Q@{nr�]@twsut�r@to@/Q@{nr�@t@�x|r�@{t@twsut�r.@I�ox�run�r{x@{x@Xuny~wr�@?t�nxwr�@>�tnsxur�@{t@I�r�xr�@I�h@btwnwx@bru|t�x]@q-QQf_@f@̂tuurunr
br|tn�@�@I\@G>;@jqQ0ifQQQ@Xt�h.@̀k-a@//-kf,10q@exu�unx.@_t@�t�~w{rf�tnur@r@�~nwsrf�tnur@{r�@,-@��@,1}@t@�t�srf�tnur@{r�@q}/Qonw@��@,0}/Qonwh

-kh/,0hQk0lQQQ,fjqH?Î 8b:�@>:?>\: n̂o n̂o 0QQ ?p@,jQ]QQQQ ?p@iQhQQQ]QQQQ ,ql,Ql-Q,1
--./q.j1

2345367HI?Î Ge@
A3B4C53DEF67HI?Î Ge@
2JKFLJ7M7NF4OPJ67HI?Î Ge@1Ie@
RFO54CSPJ7RFE3LT3K37KJ7UBVFEJ7UWF4E3KJ67Hrstunr@vrur@wxfyutrz]@{x@snvx@|}~oyxf@�|n{x@�t�t{r]@,-[]@1I}

,jh-//h1k0lQQQ,f-kI\[>̂ @>@G<?_>:?<@\X_I n̂o n̂o 0QQ ?p@-QQ]QQQQ ?p@kQhQQQ]QQQQ ,kl,Ql-Q,1
,/.jq.Q,

2345367>G<[<\X̂@
A3B4C53DEF67>G<[<\X̂@
2JKFLJ7M7NF4OPJ67,-[]@1Ie]@;l9<fH?>I�@
RFO54CSPJ7RFE3LT3K37KJ7UBVFEJ7UWF4E3KJ67Hrstunr@vrur@wxfyutrz]@{x@snvx@|}~oyxf@�|n{r@�t�t{r]@,-[]@1I}

,0hj,qh,,qlQQQ,fj,<9>@G<b>?G:I\@\X_I n̂o n̂o 0QQ ?p@-jQ]QQQQ?p@,QQhQQQ]QQQQ ,ql,Ql-Q,1
,1.,-.0k

2345367v�rwts@
A3B4C53DEF67v�rwts@
2JKFLJ7M7NF4OPJ67v�rwts@
RFO54CSPJ7RFE3LT3K37KJ7UBVFEJ7UWF4E3KJ67Hrstunr@vrur@wxfyutrz]@{x@snvx@|}~oyxf@�|n{x@�t�t{r]@,-[]@1I}

/Qh-q/hk0ilQQQ,fiiX-G@Y>̂ XI<@>@_:̂X?:H8:GI<@>:?>\: n̂o n̂o 0QQ ?p@/QQ]QQQQ?p@,-QhQQQ]QQQQ ,ql,Ql-Q,1
,/.ji.jk

234536789:;<=>?@
A3B4C53DEF6789:;<=>?@
2JKFLJ7M7NF4OPJ678;,-1Q@f@,-[@1I}@
RFO54CSPJ7RFE3LT3K37KJ7UBVFEJ7UWF4E3KJ67Hrstunr@vrur@wxfyutrz]@{x@snvx@|}~oyxf@�|n{r@�t�t{r]@,-[]@1I}h

,/h0k,h/q,lQQQ,fk0;e_̂ @̂>?[:G<̂ @_>@:9�<?bIX:GI@\X_I n̂o n̂o 0QQ ?p@/QQ]QQQQ?p@,-QhQQQ]QQQQ ,ql,Ql-Q,1
-/.j1.//

2345367Y>9>?:G<@
A3B4C53DEF67Y>9>?:G<@
2JKFLJ7M7NF4OPJ67Y>9>?:G<@
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-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6ABCDEFBGEDHBEEDIJKDLMGCFNOGPDLBQBGKELBREDISLBQBPGNOEGKJLKSLBPTMGPFPCDUBGDLDCEOVSWUFHOGHXSUAOY
JHFQOMGHBNBHFQBQDGZOUFZBLG[GBXMGCDZP\OGZOUFZBLG]̂ GK

_̂ _̀]à[b̂ cddd]YabHBEOLFZBGeOfBEGQOPGPBZCOPG]]g]d]a][ha Pij Pij add EkG_ddMddddEkG]̂ d̀dddMdddd ]lc]dĉd][
]_mĥ m_̂

n8108@6jopqrG
s8=1208t7.@6jopqrG
n5;.956u6v.1/45@6]̂ UKBY[G
-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6ABCDEFBGUOSEBGBLQOGPOLBEG]̂ UKBY[GDPCBHFOZBEFBGZOAEDBeGPDLBQBG]̂ KG[BXGABCDEFBGUOSEBGUriwGrjxyr
Ez{zG{zGBwwiw|}~�irGC��~i�rG{rGBj�qi�rG{oGPpỳGNqo{p�i{rGwo�Gqi�oqowoGxr{q�oGi~|zq~r�io~ryG{zG�pryi{r{zG{zGxqo�zwwoGzG�ojGxyr|r�oqjrG|z�~oy��i�rG{zG�yrwwz
jp~{iryMGrGUopqrGZo�qzr�GxrqrGrxyi�r��zwGzw|r�io~�qirwG�GrG�r|zqirGi{zryGxrqrGz�pixrjz~|owG�pzG{zjr~{zjGry|rGwz�pqr~�rMG�o~�ir�iyi{r{zGzGrp|o~ojir̀GNqi~�ixriw
Bxyi�r��zwGSNPGcG~oY�qzr�wGcGzw|r�iyi�r{oqzwGPiw|zjrwG{zGwz�pqr~�rGzGryrqjzGHiq�pi|oG�z��r{oG{zGCKGHri�rwGzyz|q�~i�owĜa�GHri�rwG{zGyo�rwGzGwpxzqjzq�r{ow
Qiwxowi|i�owGzyz|qozyz|q�~i�owGD�pixrjz~|owGj�{i�oY�owxi|ryrqzwGDwxz�i�i�r��zwG|��~i�rwGEz{zGUopqrGBGEz{zGUopqrGRGEUTGwpq�ipG��GjriwG{zG_dGr~owGrGxrq|iqG{r
~z�zwwi{r{zG{zG{zwz~�oy�zqGpjrGzw|qr|��irG{zG~z���ioG�pzGxqoxoq�io~rwwzGrG�rxiyrqi{r{zG{owGxqo{p|owGUopqr̀GHojGoG|zjxoMGrGEz{zG�oiG�qzw�z~{oGzG�o�zGzw|�
xqzwz~|zGzjG|o{oGoGNr�wMG�r�z~{oG�ryzqGoGyzjrGo~{zG|zjGAqrwiyMG|zjGUopqr̀GP�oGjriwG{zGghGp~i{r{zwMG�pzGr|z~{zjG�p~|rwGjriwG{zG_dGjiyG�yiz~|zwGxoqGj}wGzjG|o{o
oG|zqqi|�qioG~r�io~rỳGBGEUG|rj��jGpy|qrxrwwopG�qo~|ziqrwGzMGr|pryjz~|zMG�o~|rG�ojGp~i{r{zwGi~{zxz~{z~|zwG�pzGr|z~{zjGry�p~wGxr�wzwG{rGBj�qi�rG{oGPpyMGJ�qi�rGz
Dpqoxr̀GHojGrGEUMGrGUopqrGo|iji�rGrG{iw|qi�pi��oG{zGwzpwGxqo{p|owGzGrwwz�pqrGrG�pryi{r{zGzGoGxr{q�oG{oGwzpGr|z~{ijz~|oMGry�jG{zG�rqr~|iqGrGjriwGrjxyrGz
zw|qp|pqr{rGqz{zG{zGrwwiw|}~�irG|��~i�r̀GNzwoG�qp|omĜ Mbe�GQijz~w�omG[Ma�jG�GgMh�jG�G]hM]�jGRBy|pqrG�GLrq�pqrG�GHojxqijz~|oTGZHUmGlhdb̂ d]dGDBZm
bl[b]hâ []_la

][̀l]àal]cddd]YdhPFLeGAEFZQDPGHOUSZFHBHBOGKFPSBLMGHOUDEHFOM
PDEKFHOPGDGC

Pij Pij add EkGhddMddddEkĜdd̀dddMdddd ]lc]dĉd][
]_mhbmd]

n8108@6SZFNO�DEG
s8=1208t7.@6SZFNO�DEG
n5;.956u6v.1/45@6SN]̂ [dG
-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6ABCDEFBGEDHBEEDIJKDLMGCFNOGPDLBQBGKELBREDISLBQBPGNOEGKJLKSLBPTMGPFPCDUBGDLDCEOVSWUFHOGHXSUAOY
JHFQOMGHBNBHFQBQDGZOUFZBLG[GBXMGCDZP\OGZOUFZBLG]̂ GK

�8t0./6RO�wmGyr~�zwG�ojG�G~rG�qz~|zG�oqrjGz��yp�{owGxzyoGxqz�oziqoT

v89516;56�8t0. ����u��s -878u�5186�.�2/715

EkGhddMdddd ][̀l]àal]cddd]Ydh ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG_ddMdddd _d̀ b̂_̀lagcddd]Ygg ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG_ddMdddd _̂ _̀]à[b̂ cddd]Yab ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG_ddMdddd ]_̀al]̀_b]cddd]Yla ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkĜhdMdddd ]àh]b̀]]bcddd]Yh] ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkĜddMdddd ]h̀ _̂_̀[lacddd]Ŷl ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]hdMdddd l̂̀_]àdlacddd]Yhb ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]hdMdddd db̀]lb̀]̂ lcddd]Yhh ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]ahMdddd ]d̀ghh̀[_lcddd]Yd] ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]â Mbddd dh̀hlb̀hglcddd]Yba ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]â Mbddd _]̀bgl̀d_bcddd]Y[l ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]â Mbddd ĝ̀hd_̀b[gcddd]Y[[ ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]â Mbddd ĝ̀]dàd][cddd]Yb] ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]â Mbddd [̂̀_db̀gb]cddd]Yl] ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]â Mbddd ^̂ b̀_d̀lg]cddd]Ygl ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]â Mdddd b_̀ ĝ]̀]__cddd]Y[h ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]â Mdddd dl̀]gà_[_cddd]Yld ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]â Mdddd ]̂ [̀dg̀^̂ gcddd]Y_h ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_

EkG]adMdddd ầ_là[abcddd]Yd] ]lc]dĉd][G]amd̂ m]_mhh_
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,-./0123333 4563746891:333/;1< /7:/3:43/8./9=34=/0=110

,-./0023333 5060316979:333/;13 /7:/3:43/8./9=34=/0=110

,-./0323333 /964<76593:333/;/7 /7:/3:43/8./9=34=/0=110

,-./0323333 34655<6574:333/;73 /7:/3:43/8./9=34=/0=110

,-./4323333 4865<3670/:333/;90 /7:/3:43/8./9=34=/0=110

,-./4323333 44673/6//<:333/;<4 /7:/3:43/8./9=34=/0=110

,-./3323333 /76/106139:333/;35 /7:/3:43/8./9=34=/0=110

,-.8123333 /4683<644<:333/;01 4/:/3:43/8./9=35=39=590

,-.8828133 4563746891:333/;1< 4/:/3:43/8./9=35=/0=5<3

,-.8923333 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=37=14=<45

,-.8928833 4960796895:333/;3/ 4/:/3:43/8./9=37=17=<<3

,-.8028533 4<6130658<:333/;88 4/:/3:43/8./9=/3=99=583

,-.8023333 4960796895:333/;3/ 4/:/3:43/8./9=//=40=075

,-.8<23333 4<6/3963/8:333/;5/ 4/:/3:43/8./9=//=14=3/0

,-.8428733 4860356<5/:333/;7/ 4/:/3:43/8./9=//=11=790

,-.8428<33 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/4=07=</0

,-.8421333 4960796895:333/;3/ 4/:/3:43/8./9=/4=94=470

,-.8723333 31617561<7:333/;59 4/:/3:43/8./9=/4=11=0<0

,-.8429733 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/4=17=733

,-.8423333 4960796895:333/;3/ 4/:/3:43/8./9=/0=/1=440

,-.8/28733 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/0=/8=9<3

,-.8/23333 /4683<644<:333/;01 4/:/3:43/8./9=/0=41=415

,-.8328733 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/0=08=550

,-.8321333 4960796895:333/;3/ 4/:/3:43/8./9=/0=10=770

,-.8329833 44650367</:333/;<7 4/:/3:43/8./9=/0=1<=770

,-.8329533 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/0=18=803

,-.8323333 4960796895:333/;3/ 4/:/3:43/8./9=/9=/9=315

,-.7828833 44650367</:333/;<7 4/:/3:43/8./9=/9=43=/73

,-.7828533 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/9=40=455

,-.8<23333 44673/6//<:333/;<4 4/:/3:43/8./9=/9=03=<13

,-.7821333 4960796895:333/;3/ 4/:/3:43/8./9=/9=0<=5<3

,-.7829733 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/9=90=<<5

,-.7823333 4960796895:333/;3/ 4/:/3:43/8./9=/9=17=<43

,-.7728733 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/1=30=793

,-.7721333 4960796895:333/;3/ 4/:/3:43/8./9=/<=3/=875

,-.7729733 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/<=31=570

,-.8423333 4<6/3963/8:333/;5/ 4/:/3:43/8./9=/<=43=330

,-.7521333 /4683<644<:333/;01 4/:/3:43/8./9=/<=40=780

,-.7529733 4865<3670/:333/;90 4/:/3:43/8./9=/<=45=//0
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-./0012222 34560457489222:;2: 3:9:2932:7/:4<:=<37<482

-./0812222 :3572=533=9222:;6> 3:9:2932:7/:4<:8<67<762

-./0=17022 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<:8<43<762

-./0=1>222 34560457489222:;2: 3:9:2932:7/:4<:8<>><:=6

-./0=14022 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<:0<23<776

-./0=12222 34560457489222:;2: 3:9:2932:7/:4<:7<2><848

-./0>17022 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<:7<20<7>2

-./:3716022 :25=>>57609222:;2: 3:9:2932:7/:4<32<>6<342

-./0>17822 34560457489222:;2: 3:9:2932:7/:4<3:<:><282

-./0>17>22 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<3:<:0<386

-./0>12222 :3572=533=9222:;6> 3:9:2932:7/:4<3:<66<346

-./:4312222 6356:457839222:;48 3:9:2932:7/:4<3:<64<>82

-./0417722 33586250=:9222:;=0 3:9:2932:7/:4<3:<6=<3>8

-./0417822 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<3:<67<448

-./0>10722 3756285=8:9222:;0: 3:9:2932:7/:4<3:<42<338

-./:4:17722 6:58=052689222:;70 3:9:2932:7/:4<3:<42<8=2

-./0417722 34560457489222:;2: 3:9:2932:7/:4<3:<44<372

-./0612222 :3572=533=9222:;6> 3:9:2932:7/:4<3:<>><632

-./0317022 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<33<22<208

-./0317822 33586250=:9222:;=0 3:9:2932:7/:4<33<24<628

-./0317>22 34560457489222:;2: 3:9:2932:7/:4<33<:6<8=2

-./0:12222 :3572=533=9222:;6> 3:9:2932:7/:4<33<:7<822

-./0317622 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<33<3:<8:6

-./0217722 33586250=:9222:;=0 3:9:2932:7/:4<33<34<636

-./0:12222 34560457489222:;2: 3:9:2932:7/:4<33<64<848

-./7212222 3=5:2452:79222:;8: 3:9:2932:7/:4<33<68<388

-./8712222 :3572=533=9222:;6> 3:9:2932:7/:4<33<4:<:06

-./0217822 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<33<4:<8=6

-./8017722 33586250=:9222:;=0 3:9:2932:7/:4<33<44<466

-./8017822 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<36<2:<732

-./8017=22 33586250=:9222:;=0 3:9:2932:7/:4<36<2=<878

-./801>222 :3572=533=9222:;6> 3:9:2932:7/:4<36<32<672

-./0>10222 3=5:2452:79222:;8: 3:9:2932:7/:4<36<3:<326

-./8014022 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<36<36<>=2

-./8014822 33586250=:9222:;=0 3:9:2932:7/:4<36<3=<046

-./8012222 :3572=533=9222:;6> 3:9:2932:7/:4<36<42<>48

-./8817022 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<36<4><378

-./8817822 33586250=:9222:;=0 3:9:2932:7/:4<36<40<436

-./8817>22 3758=2506:9222:;46 3:9:2932:7/:4<34<2><=38

-./8817422 33586250=:9222:;=0 3:9:2932:7/:4<34<:2<4>8

A
ta P

R
E

G
Ã

O
 57/2019 (0613494)         S

E
I 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 239



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� +��,

-./0012333 456738655893334:;2 5494395347/4<=5<=4>=>8;

-./001<>33 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=5<=58=;40

-./001<033 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=5<=;3=05;

-./0013333 456738655893334:;2 5494395347/4<=5<=<<=543

-./0817>33 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=5<=<0=;;;

-./0817033 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=5<=23=>;;

-./0817233 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=52=30=<;3

-./0817<33 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=52=43=>70

-./0817533 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=52=50=<;3

-./>717233 3064>0645>93334:22 5494395347/4<=52=57=433

-./0817433 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=52=;4=303

-./081;433 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=52=<7=8;;

-./081;333 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=52=25=04;

-./0817333 456738655893334:;2 5494395347/4<=52=2<=<7;

-./0210333 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=58=37=>03

-./0218733 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=58=45=7;;

-./>210733 58623;607893334:77 5494395347/4<=58=5>=;43

-./0213733 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=58=;5=<80

-./0213>33 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=58=;8=273

-./0<1<>33 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=58=2;=3<;

-./0<1<033 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=58=28=273

-./0;1>033 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=50=4;=2<0

-./0;1>833 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=50=48=730

-./0;15333 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=50=;8=;00

-./0;14733 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=50=<3=023

-./0;13433 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=5>=40=23;

-./0;13333 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=5>=53=873

-./0517333 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=5>=;7=230

-./051>733 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=5>=<5=020

-./051>333 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=57=33=>;;

-./0510733 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=57=3<=700

-./0510433 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=57=55=;>;

-./0510333 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=57=58=083

-./0518033 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=57=<2=78;

-./>210033 58643<634793334:04 5494395347/4<=57=<7=<40

-./0518833 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=57=24=<33

-./0515433 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=;3=50=040

-./0515333 5560;36>8493334:8> 5494395347/4<=;3=;4=8>;

-./0418333 5760836>;493334:<; 5494395347/4<=;3=<0=73;
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,-./012344 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=74=20=85/

,-./01<344 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=70=48=554

,-./01<844 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=70=00=354

,-.821/244 59604<6403:4440;/0 50:04:5403.0<=70=0<=<27

,-./017844 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=70=58=327

,-./017/44 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=70=75=40/

,-./015/44 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=70=<3=447

,-./015944 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=70=25=05/

,-./010944 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=75=43=5<4

,-./010244 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=75=0<=70/

,-./014244 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=75=73=504

,-./014<44 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=75=<7=854

,-.07914444 48609<6737:4440;84 50:04:5403.0<=77=40=084

,-./413<44 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=77=40=79/

,-./413744 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=77=4<=28/

,-./418744 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=77=50=2<4

,-./418544 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=77=5<=/04

,-./41/544 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=77=<5=507

,-./41/044 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=77=<3=947

,-./419044 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=7<=4<=537

,-./419444 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=7<=43=954

,-./412444 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=7<=5<=<3/

,-./41<344 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=7<=53=/</

,-./417344 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=7<=<<=82/

,-./417844 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=7<=<3=34/

,-./415844 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=72=42=40/

,-./415/44 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=72=43=357

,-./410/44 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=72=52=524

,-./410944 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=72=74=43/

,-./410244 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=72=<2=907

,-./410<44 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=72=23=0<7

,-./414<44 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=79=42=9<7

,-./414744 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=79=03=527

,-./414544 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=79=52=/04

,-./414044 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=79=73=724

,-./414444 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=79=<2=884

,-.9313344 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=79=23=2/4

,-.9313844 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=7/=42=307

,-.9313/44 556/746890:4440;98 50:04:5403.0<=7/=54=42/

,-.9313244 536/946870:4440;<7 50:04:5403.0<=7/=5/=48/
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,-./010233 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<76<23<976

,-./010433 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<76<26<433

,-./010933 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<78<33<9=7

,-./010333 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<78<36<006

,-./018033 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<78<43<963

,-./018833 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<78<48<3/3

,-./018633 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<78<23<477

,-./018/33 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<78<28<477

,-./018=33 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<70<33<797

,-./018233 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<70<38<703

,-./018733 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<70<43<263

,-./018933 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<70<48<293

,-./018333 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<70<29<443

,-./016833 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<70<28<==3

,-./016633 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<23<39<796

,-./016/33 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<23<38<8/7

,-./016=33 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<23<49<7/6

,-./016233 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<23<48<073

,-./016733 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<23<29<706

,-./016933 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<23<=9</06

,-./016333 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<29<39<==6

,-./01/833 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<29<99<096

,-./01/633 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<29<49</=3

,-./01//33 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<29<74<346

,-./01/=33 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<29<29<//6

,-./01/733 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<29<=4<0/7

,-.6010333 34566/5684:3339;83 49:93:4390.92<24<33</87

,-./01/433 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<24<39</63

,-./01/333 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<24<9=<3/3

,-./01=033 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<24<49<633

,-./01=833 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<24<7=<7/3

,-./01=633 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<24<29<677

,-./01==33 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<24<==<766

,-./01=233 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<27<39<866

,-./01=433 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<27<9=<637

,-./01=933 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<27<49<086

,-.6018333 4/59325390:3339;69 49:93:4390.92<27<79<766

,-./01=333 4056/35879:3339;27 49:93:4390.92<27<7=<883

,-./012033 44567358/9:3339;/8 49:93:4390.92<27<2=<3=3
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,-./012344 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<28<=/<4=4

,-./012744 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<22<4=<9/4

,-./012=44 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<22<97<927

,-./012244 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<22<5=<9/8

,-./012544 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<22<87<854

,-./012944 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<22<2=<528

,-./012444 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<22<=7<227

,-./018044 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<2=<4=<887

,-./018744 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<2=<93<598

,-./018/44 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<2=<5=<=78

,-./018=44 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<2=<83<874

,-./018244 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<2=<2=</=8

,-./018544 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<2/<49<304

,-./018944 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<2/<4=<3=7

,-./015044 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<2/<59<304

,-./015344 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<2/<50<857

,-./015/44 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<2/<28<377

,-./015=44 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<2/<=4<4/8

,-./015844 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<27<42<488

,-./015544 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<27<94<4/8

,-./015444 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<27<52<4/7

,-./019044 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<27<89<587

,-./019344 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<27<22<438

,-./019744 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<27<=5<3/8

,-./019=44 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<23<42<2/4

,-./019244 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<23<98<454

,-./019844 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<23<52<2/4

,-./019544 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<23<88<944

,-./019944 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<23<22</07

,-./019444 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<23<=8<9=4

,-./014044 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<20<43<988

,-./014344 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<20<98<824

,-./014744 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<20<53<5/4

,-./014/44 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<20<88<837

,-./014=44 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<20<=5<2/7

,-./014244 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<20<=/<947

,-./014844 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<=4<95<=98

,-./014544 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<=4<9/<7/8

,-./014944 5067/46389:4449;28 59:94:5490.92<=4<85</=7

,-./014444 55678463/9:4449;/3 59:94:5490.92<=4<8/<3/4
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iM]jM_ZklMYmYH]JnM

NVPOQPNQOR
OSTOOTOO
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XW�MWK�O��TCS�CVJMRTCWOCRJTRTYUO�ĆTJNS�SWTJ}CBCIAG�CG?�ABGF?CACQAB�FG?QC@FQIBF�EF@?BXCAFBA�F�CGp>DuG>́}Cvv�t~r�µ|wurrrw�|µ�
�SP�TJCPON�S}CB̄ C|x�rrrr

¶d]_̀ _̂̀ êc][om̂
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6433 - TRE-AL/PRE/PREG

0613443
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
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 TRE-
AL/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
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0611405

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos X   
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X   

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

ATESTO DE CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE 

PROPOSTA: 0611410

ATESTO CONFORMIDADE: 0611541

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

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

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

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

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

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

0613443

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

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

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0613435

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0613498

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0613426

18.2 – Declaração que a empresa não emprega X  CONFORME ITEM 18.1
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menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X  

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.1

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

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

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

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 ATA PREGÃO 57  - 0613494

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PREGOEIRO. RETIFICO
A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO DE
BARROS NETO COMO EQUIPE DE APOIO

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0613499

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

x  

Proposta - CONFORME ITEM 9

Resultado Fornecedor - 0613495

 

 
COMPLEMENTAÇÃO/ DILIGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO
ITEM 10.3 ATO CONVOCATÓRIO.
 
Considerando a constatação de Ocorrência Impeditiva Indireta no
documento sei nº 0613443,  registro que aplicamos o disposto no
item 10.3 do Ato Convocatório, razão pela qual o licitante declarado
vencedor anexou, na sessão do Pregão Eletônico, documentos  a fim
de comprovar a  idoneidade da sua  Empresa, evento sei nº 0613492.
Em análise da documentação encaminhada,  bem como
diligenciando nos sítios oficiais da União, certidão trabalhista,
Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, não
encontramos apontamentos de inidoneidade da Empresa Adjudicada. 
Da mesma forma, verificamos as datas de abertura e inatividade
da empresa com sanção aplicada, supostamente com vículo com a
empresa Adjudicada, esta, conforme documento SICAF NÍVEL DE
CREDENCIAMENTO, evento sei nº 0613443 iniciou as atividades no
ano de 2015,  posterior a abertura da empresa sancionada e anterior
à sanção de impedimento de licitar com a União.
Pelo exposto, seguindo as regras do ACORDÃO TCU 1831/2014, não
existindo identidade completa dos sócios-proprietários, não existindo
integralidade na transferência do acervo técnico e humano, não
existindo a integralidade de ramos de atuação, não existindo
conincidência de endereços, contatos, e damais vinculos com a
empresa sancionada em 2019, CNPJ 14.0130278/000108,
procedemos a aceitação/habilitação/adjudicação da Empresa R TECH
COMÉRCIO E SERVIÇOS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ
22.730.861/0001-68.
Contudo, a questão poderá ser ratificada através de parecer jurídico
pertinente.
Atenciosamente.
Pregoeiro.
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 24/10/2019, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613501 e o código CRC 562ADD04.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007170-55.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : PE nº 57/2019. Registro de Preços. Bateria para no-break.

 

Parecer nº 2278 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 57/2019
 

Objeto: Registro de Preços de material de
consumo - Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido
seleda, 12V, 9Ah, conforme especificações descritas neste
edital e seus anexos. (0603648).

 
Licitante vencedor: R TECH COMERCIO E

SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ
22.730.861/0001-68, pelo melhor lance unitário negociado
no valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) para aquisição de
400 (quatrocentas) unidades, totalizando R$ 27.600,00 (vinte
e sete mil e seiscentos reais).

 
Após análise, tendo como referência as exigências

do edital do pregão e seus anexos (0603648), conforme papel
de trabalho abaixo, observamos:

1. Comprovação de regularidade junto à Receita
Estadual vencida em 23/10/2019 (0613443);

2. Comprovação de regularidade junto ao FGTS
com vencimento pra amanhã, dia 26/10/2019 (0613443);

3. Ausência de assinatura na proposta de preço
encaminhada pela empresa (0611410).

Desta forma, por tudo o mais que dos autos
consta, concluímos pela legalidade do presente
procedimento licitatório, realizado sob a modalidade
Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo
Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes,
condicionada a regularização dos apontamentos acima.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assessora de Constas e Apoio à Gestão em Substituição 
 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,

na modalidade pregão eletrônico.
 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1 Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II SIM

Comprasnet (03/10/19) -
 0603657
DOU (04/10/19) - 0603945

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

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

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet (03/10/19) -
 0603657
DOU (04/10/19) - 0603945
 
 

3 Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º. SIM

Publicação - 04/10/2019
Ata Pregão (0613494) -
18/10/2019

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão (0613494)

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

(0613499) 

6 O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30. SIM

Termo de Adjudicação
(0613499) 
Resultado por
fornecedor (0613495)
Jurídica e fiscal
Sicaf (0613443)
Receita estadual- vencida
receita estadual
FGTS - vence amanhã
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7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
 

 
 
Cadin (0613498)
Débitos Trabalhistas
(0613435)
 
Comprasnet (0613426)
Declaração que não
emprega menor; Declaração
de elaboração
independente da proposta;
Declaração ME; Declaração
de inexistência de fato
superveniente; Declaração
que cumpre os requisitos
habilitação; Declaração de
não utilização de trabalho
degradante ou forçado;
Declaração de
acessibilidade; Declaração
de cota de apresndizagem;.

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

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? NÂO Não consta assinatura na
proposta (0611410)

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

TCU - consulta consolidada
(0613435)
 

11 Consta Portaria de designação dos pregoeiros? SIM Portaria Presidência - 120 -
GPRES - 0611405

12 Consta análise de conformidade do material pela unidade técnica? SIM 0611541 - Despacho COINF

13 Consta dos autos reserva de crédito? SIM 2019PE000478 - R$
22.832,00 - 0589815

14 Cosnta elaboração de Lista de Verificação pelo pregoeiro, sem pendências? SIM Informação 6433 - 0613501
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 25/10/2019, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613668 e o código CRC 55352592.

0007170-55.2019.6.02.8000 0613668v23
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
Dada a natureza do item 3 das diligências indicadas

pela ACAGE, no Parecer 2278 (0613668), remeto os autos ao
Sr. Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2019, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615357 e o código CRC F1A84DDD.

0007170-55.2019.6.02.8000 0615357v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2019.

 

Sr. Secretário de Administração.
 
Trata-se de apontamentos de inconsistências operacionais
deste subscritor na sessão eletrônica do Pregão 57/2019
apontadas pela Unidade ACAGE, evento sei nº 0102278, em
destaque:
 
“.....Após análise, tendo como referência as exigências
do edital do pregão e seus anexos (0603648), conforme
papel de trabalho abaixo, observamos:
1. Comprovação de regularidade junto à Receita
Estadual vencida em 23/10/2019 (0613443);
2. Comprovação de regularidade junto ao FGTS com
vencimento pra amanhã, dia 26/10/2019 (0613443);
3. Ausência de assinatura na proposta de preço
encaminhada pela empresa (0611410).”
 
Em consequencia passamos a responder, ponto a ponto:
 
1º) Itens 1 e 2, comprovação de regularidade junto à
Receita Estadual e FGTS:
 
De acordo com o panorama normativo que rege a matéria, a
rigor, cabe ao pregoeiro atuar na fase externa do
procedimento licitatório, ou seja, conduzir a licitação
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propriamente dita, entendida como a fase na qual ocorre a
disputa entre os licitantes. Com isso, a atuação do pregoeiro
se inicia apenas com a abertura da sessão de licitação,
encerrando com a adjudicação do objeto pretendido pela
Administração.
A atribuição de competência, após o encerramento das
sessões eletrônicas, para a realização de atos e etapas do
processo de contratação pública poderá decorrer da fixação
de normas afetas à organização interna da UG, e a
consequente distribuição de competências e atribuições de
cada Unidade Adminstrativa deste Regional, razão pela qual a
legislação Interna deste Regional não prevê o retorno dos
autos ao pregoeiro nas hipóteses aqui apontadas.
Nesse sentido, não é de competência do pregoeiro a diligência
e complementação de documentos após o encerramento da
sessão eletrônica, em especial, se todos os seus atos foram
conclusos em conformidade com a legislação de comando do
Pregão Eletrônico e Ato Convocatório, observando ainda, que
a consulta do SICAF registra-se no dia 23/10/2019, e o
encerramento da sessão no mesmo dia, contemplado a
regularidade de todos os documentos fiscais da liciante
vencedora do certame.
Por conseguinte, peço vênia para ratificar que cabe à Unidade
Administrativa de V.Sª diligênciar quanto aos documentos que
apresentaram inconsistências após o encerramento da sessão
eletrônica.
Persistindo a irregularidade é possível a aplicação de sanção
prevista em legislação específica e no Edital:
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.
 
2º) Quanto ao apontamento item 3:
 

Despacho PREG 0615922         SEI 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 261



Preliminarmente, faz-se necessário deixar claro que o Pregão
Eletrônico é regido por princípios administrativos,
destacamos o princípio da vinculação ao ato convocatório, os
licitantes e pregoeiro ficam obrigados a cumprir os termos do
edital em todas as fases do processo, em especial, na sessão
eletrônica.
A falta da assinatura de proposta não afasta a existência de
relação jurídica entre as partes, licitante e administração, em
razão da própria consignação dos participantes que aceitam
todas as condições da futura contratação, item 4.2 Edital
57/2019, razão pela qual não descarecteriza os atos na sessão
eletrônica, inexistindo incidência de erro substancial sobre a
qualidade do objeto a ser contratado, ratificando que o Edital
não EXIGE a assinatura na proposta de preços.
Nesse sentido, a Administração e as licitantes ficam restritas
ao que lhes é solicitado ou permitido no Edital, quanto ao
procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e
ao contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento
externo, por óbio, vicular-se-ão ao contrato, este com minuta
presente no Edital 57/2019, Anexo III.
Acrescento, na abertura da sessão eletrônica o licitante é
obrigado a enviar a sua proposta e a mesma poderá ser aceita
pelo pregoeiro, desde que não contrarie normas do Edital e
anexos, independente de envio na sessão eletrônica na rotina
de convocação de anexo, observa-se, assim, que a proposta
não é assinada pelos licitantes participantes, pois não é
possível sua identificação, item 6.4.3 Edital 57/2019, bem
como, não consta a obrigatoriedade de assinatura no item 6.4
que trata do envio da Proposta de Preços do Edital em
comento.
O apontamento de inconsistência é irrazoável, não possuindo
fundamentação lógica jurídica, afronta o princípio da
razoabilidade insculpido no ART. 2º DECRETO Nº 10.024, DE
20 DE SETEMBRO DE 2019:
Princípios:
Art. 2º  O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da
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razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos
que lhes são correlatos
Reforça-se no mesmo dispositivo legal:
§ 2º  As normas disciplinadoras da licitação serão
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, resguardados o interesse da administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação
 
Pelo exposto, se mantido o apontamento de nº 3,
ausência de assinatura de proposta, esta como condição
de aceitação de conformidade, sugerimos o
pronunciamento da Unidade de Assessoria Jurídica - DG.
 
Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/10/2019, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615922 e o código CRC C789A35B.

0007170-55.2019.6.02.8000 0615922v1

Despacho PREG 0615922         SEI 0007170-55.2019.6.02.8000 / pg. 263



������������	
����������	������������������	��������������������

��	������������	���������������������������������	������ �

!���	�"���������������

����������������	���

#$%&'(%&()&*+,-,%&*
�./01 2234563789:6669;87

<�����������1 =(>?@A(@BC?=@DB(?(E?=FD@BE(#DE>=DGHD#B=I(?D=?JD

.���������	��1

����������������������1@*,%,+-K$%& �������L�����������������	���16M:6N:2626

B-&**O+-K$'(,(DPQ,%KP,+R&'
S����T����1 @&+'R$

��
������������U������1 V$%$(@&+'R$

LW����������X��������/Y�����X1 V$%$(@&+'R$

S����T����	���
�������	���������	1@&+'R$3(F,*KZK-$*(+&(=,[$R\*K&(%,(B-&**O+-K$'(DPQ,%KRK]$'(D+%K*,R$'3

V̂],K'(-$%$'R*$%&'_
#&-̀P,+R&a'b($''K+$[$%&a'b(-&P(cdc(,'Reaf&b(-&P(Q*$g&a'b(],+-K%&a'b3

)&*+,-,%&*(Q&''̀K($[h̀P$(Q,+%O+-K$(+&(V̂],[(%,(@$%$'R*$P,+R&(K+%K-$%&3(F,*KZKì,(P$K'(K+Z&*P$jk,'('&l*,(Q,+%O+-K$'
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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 outubro de 2019.
Srª Secretária de Adminstração Substituta.
 
Segue documentos exigidos no Parecer ACAGE, 0613668, itens 1 e 2,
evento Sei nºs 0615929 e 0615932.
 
Respeitosamente. 
 
Weber Bezerra Cavalcanti
Assistente IV - GSAD.
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista
Judiciário, em 29/10/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615934 e o código CRC DDBD004B.

0007170-55.2019.6.02.8000 0615934v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2019.
À ACAGE.
 
Em resposta aos apontamentos contidos no Parecer

ACAGE 2278 (0613668), encaminhamos os Despachos do Sr.
Pregoeiro e documentos anexados (0615922, 0615932,
0615929 e 0615932).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/11/2019, às 18:18, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616963 e o código CRC 83F46135.

0007170-55.2019.6.02.8000 0616963v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007170-55.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO 57/2019 - BATERIA PARA NO-BREAK

 

Parecer nº 2358 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 57/2019

 
Objeto: Registro de Preços de material de consumo -

Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah,
conforme especificações descritas neste edital e seus
anexos. (0603648).

 
Licitante vencedor: R TECH COMERCIO E

SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 22.730.861/0001-
68, pelo melhor lance unitário negociado no valor de R$ 69,00
(sessenta e nove reais) para aquisição de 400 (quatrocentas)
unidades, totalizando R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos
reais).

 
Retornaram os autos após diligência apontadas no

Parecer ACAGE Nº 2278 (0613668), cujas pendências quanto a
certidões de regularidade do FGTS e Receita Federal foram sanadas,
sendo acostado aos autos o documento evento 0615929, bem como
foi juntado o documento atualizado para comprovação
da regularidade com a Fazenda Estadual, documento
evento 0615932. 

 
Desta forma, concluímos pela legalidade do

presente procedimento licitatório, realizado sob a modalidade
Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes, mantendo o entendimento
anterior condicionando à regularização do apontamento
constante no Parecer 2278 (0613668)  acerca da ausência de
assinatura na proposta.

 
Considerando o exposto no Despacho 0615922 do

Pregoeiro com relação ao apontamento número 3, sugerimos a
remessa dos autos à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral para
análise. 

 
Maria José Costa da Silva 

Assistente II - ACAGE  
 
 

De acordo. 
À Assessoria Jurídica da Diretoria Geral. 

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 06/11/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 06/11/2019, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0617915 e o código CRC 1EDE9B74.

0007170-55.2019.6.02.8000 0617915v17
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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 : 0007170-55.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DA PROPOSTA

 

Parecer nº 2364 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
 

Senhor Diretor-Geral,
 
 

Versam os autos sobre apontamento efetuado pela
ACAGE, quando da análise da regularidade da fase externa da
licitação referente ao Pregão Eletrônico 57/2019, que teve por
objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
material de consumo - bateria para no-break, do tipo chumbo-
ácido seleda, 12V, 9Ah (0603648).

Por meio do Parecer 2278 (0100238), a Assessoria
de Constas e Apoio à Gestão apontou algumas
inconsistências, a saber:

1. Comprovação de regularidade junto à
Receita Estadual vencida em 23/10/2019 (0613443);

2. Comprovação de regularidade junto ao
FGTS com vencimento pra amanhã, dia 26/10/2019
(0613443);

3. Ausência de assinatura na proposta de
preço encaminhada pela empresa (0611410).

 
Ato contínuo, o Senhor Pregoeiro juntou os

documentos referentes aos itens 1 e 2 (0615929e 0615932) e
quanto ao item 3 assim se manifestou:

 
"Preliminarmente, faz-se necessário deixar
claro que o Pregão Eletrônico é regido por
princípios administrativos, destacamos o
princípio da vinculação ao ato convocatório, os
licitantes e pregoeiro ficam obrigados a
cumprir os termos do edital em todas as fases
do processo, em especial, na sessão eletrônica.
A falta da assinatura de proposta não afasta a
existência de relação jurídica entre as partes,
licitante e administração, em razão da própria
consignação dos participantes que aceitam
todas as condições da futura contratação, item
4.2 Edital 57/2019, razão pela qual não
descaracteriza os atos na sessão eletrônica,
inexistindo incidência de erro substancial
sobre a qualidade do objeto a ser contratado,
ratificando que o Edital não EXIGE a
assinatura na proposta de preços.
Nesse sentido, a Administração e as licitantes
ficam restritas ao que lhes é solicitado ou
permitido no Edital, quanto ao procedimento, à
documentação, às propostas, ao julgamento e
ao contrato. Todos os atos decorrentes do
procedimento externo, por óbio, vincular-se-ão
ao contrato, este com minuta presente no
Edital 57/2019, Anexo III.
Acrescento, na abertura da sessão eletrônica o
licitante é obrigado a enviar a sua proposta e a
mesma poderá ser aceita pelo pregoeiro, desde
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que não contrarie normas do Edital e anexos,
independente de envio na sessão eletrônica na
rotina de convocação de anexo, observa-se,
assim, que a proposta não é assinada pelos
licitantes participantes, pois não é possível sua
identificação, item 6.4.3 Edital 57/2019, bem
como, não consta a obrigatoriedade de
assinatura no item 6.4 que trata do envio da
Proposta de Preços do Edital em comento.
O apontamento de inconsistência é irrazoável,
não possuindo fundamentação lógica jurídica,
afronta o princípio da razoabilidade insculpido
no ART. 2º DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE
SETEMBRO DE 2019:
Princípios:
Art. 2º  O pregão, na forma eletrônica, é
condicionado aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, do desenvolvimento
sustentável, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo, da
razoabilidade, da competitividade, da
proporcionalidade e aos que lhes são
correlatos
Reforça-se no mesmo dispositivo legal:
§ 2º  As normas disciplinadoras da licitação
serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, resguardados o
interesse da administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação
 
Pelo exposto, se mantido o apontamento
de nº 3, ausência de assinatura de
proposta, esta como condição de
aceitação de conformidade, sugerimos o
pronunciamento da Unidade de Assessoria
Jurídica - DG."

 
Com vista dos autos, a ACAGE insistiu na

necessidade da assinatura da proposta, encaminhando os
autos a esta unidade, como solicitado pelo Pregoeiro:

 
"Desta forma, concluímos pela legalidade
do presente procedimento licitatório,
realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico,
regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas
pertinentes, mantendo o entendimento
anterior condicionando à regularização
do apontamento constante no Parecer
2278 (0613668)  acerca da ausência de
assinatura na proposta.
 
Considerando o exposto no
Despacho 0615922 do Pregoeiro com relação
ao apontamento número 3, sugerimos a
remessa dos autos à Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral para análise. "
 

De fato, assiste razão ao Senhor Pregoeiro.
Ao contrário do pregão presencial, cujo

procedimento se dá de modo tradicional, com a ocorrência de
sessão pública reunindo um mesmo espaço físico pregoeiro,
equipe de apoio, representantes das licitantes e eventuais
interessados, no pregão eletrônico a disputa se realiza em
ambiente virtual, graças à utilização de recursos de
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tecnologia da informação, representados no caso em tela
pelas funcionalidades da plataforma Comprasnet.

O certame em tela foi realizado no dia 18 de
outubro de 2019, conforme se vê da Ata acostada no evento
(0613494), portanto, ainda sob a égide do Decreto nº
5.450/2005, agora revogado pelo recente Decreto nº
10.024/2019.

Aquele instrumento normativo criou meios para
conferir segurança à prática dos atos no ambiente de disputa
virtual. Nesse sentido, o § 3º do seu art. 2º previa que “o
sistema referido no caput será dotado de recursos de
criptografia e de autenticação que garantam condições de
segurança em todas as etapas do certame ”.

Obrigatoriamente, todos envolvidos no
procedimento licitatório devem estar previamente cadastrados
perante o provedor do sistema eletrônico, por força do art. 3º
do referido Decreto. Esse credenciamento dá origem a uma
chave de identificação e uma senha, pessoal e intransferível,
para acesso ao sistema (art. 3º, § 1º). Conforme o art. 21, § 1º,
“a participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização
da senha privativa do licitante ”.

Além disso, de acordo com o art. 30 do Decreto nº
5.450/05, deverá constar do processo licitatório ata com
registro das licitantes participantes, das propostas
apresentadas e dos lances ofertados na ordem de
classificação. Ademais, o § 1º do mesmo artigo confere
validade para todos os efeitos legais, aos atos e documentos
relativos ao pregão eletrônico e constantes de arquivos e
registros digitais.

Nunca é demais reforçar que o item 4.2 do PE
57/2019 preceitua que, no ato do envio, o licitante declara em
campo próprio que cumpre os requisitos de habilitação e que
sua proposta obedece às exigências do edital:

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.

 
Não apenas isso. A licitante assume inteira e

exclusiva responsabilidade pelo uso da senha de acesso,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante e responde por todas as transações realizadas
em seu nome, presumindo-se como verdadeiros sua proposta
e lances, como prevê o item 6.1 do instrumento convocatório
em questão:

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)
 

Somente para concluir, vejamos o que diz o site da
Zênite, contratada por este Tribunal para prestar consultoria
jurídica, sobre a obrigatoriedade da assinatura da proposta
em pregão eletrônico:

"PERGUNTAS E RESPOSTAS -
956/175/SET/2008
PERGUNTA 10 - PREGÃO

Em pregão eletrônico realizado pela
Administração Pública federal , o
edital  deve realizado pela Administração
Pública federal , deve exigir da licitante
vencedora do certame a apresentação de
sua proposta final , em meio físico ,
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devidamente assinada?
(...)

Dessa forma , considerando a existência de
uma chave de identificação e uma senha ,
pessoal e intransferível , considerando que a
licitante é inteira e exclusivamente
responsável pelos atos praticados com esses
instrumentos junto ao sistema eletrônico , e
considerando que todos os atos praticados
pela licitante são registrados pelo sistema e
possuem validade para todos os efeitos legais ,
conclui-se que todas as propostas e lances
oferecidos pela licitante promovem sua
vinculação aos seus exatos termos .

Desse modo , nos pregões eletrônicos
realizados pela Administração Pública federal ,
torna-se dispensável o edital exigir da
licitante vencedora do certame a
apresentação de sua proposta final , em
meio físico , devidamente assinada. A
prática dos atos já devidamente registrados
junto ao sistema eletrônico é suficiente para
vincular a licitante ."
(Grifo nosso)

 
Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica

endossa os argumentos apresentados pelo Senhor Pregoeiro e
opina pela desnecessidade da assinatura da proposta
encaminha em pregão eletrônico.

É o parecer. À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 06/11/2019, às 16:00, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0618369 e o código CRC 7BC1F8B6.

0007170-55.2019.6.02.8000 0618369v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 07 de novembro de 2019.
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0613494),
o Resultado por Fornecedor (0613495), o Termo de
Adjudicação (0613499), e, finalmente, considerando o
pronunciamento da ACAGE (Parecer 2278 - 0613668), e da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral (Parecer 2364 -
0618369), torno os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 07/11/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619366 e o código CRC 877DC84E.

0007170-55.2019.6.02.8000 0619366v1
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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 : 0007170-55.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E APOIO AO USUÁRIO

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Aquisição de Material de Consumo - Baterias - No-breaks de pequeno porte.

 

Decisão nº 3520 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 

Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão,
inserto no Parecer nº 2358 (0617915), que atestou a legalidade do
certame licitatório, bem como o Parecer nº 2364, da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral (0618369), HOMOLOGO, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
57/2019, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0613494), cujo objeto é o registro de preços de material
de consumo - bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda,
12V, 9Ah, conforme especificações descritas neste edital e seus
anexos (0603648), que foi adjudicado à empresa R TECH
COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ
22.730.861/0001-68, pelo melhor lance unitário negociado no valor
de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) para aquisição de 400
(quatrocentas) unidades, totalizando R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e
seiscentos reais).

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº

10.520/2002, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.

 
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 22/11/2019, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625630 e o código CRC 4B1151D4.

0007170-55.2019.6.02.8000 0625630v8
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00057/2019 (SRP)

Às 15:29 horas do dia 22 de novembro 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 0007170-55.2019,
Pregão nº 00057/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL
Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), SISTEMA
ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, TENSÃO NOMINAL 12 V
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 142,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 69,0000 e a
quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/10/2019
16:53:03 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: R TECH COMERCIO E
SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.730.861/0001-68, Melhor

lance: R$ 69,0000

Homologado 22/11/2019
15:29:08

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

posterior convocação do adjudicatário para assinatura da ata
de registro de preços.

Ressalto que há convocação de cadastro de reserva
aberta até a próxima segunda-feira, dia 25.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2019, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625965 e o código CRC 850607D6.

0007170-55.2019.6.02.8000 0625965v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019112600151
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Nº 228, terça-feira, 26 de novembro de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2019

Processo Administrativo SEI nº 0008110-20.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 22/11/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 75/2019, cujo
objeto é a aquisição de material permanente - 02 (duas) telas de projeção portátil, marca
GMR/GTTM100, adjudicando o seu objeto à empresa vencedora, GMR TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 22.614.545/0001-20, ao valor unitário de R$ 400,00 e valor total
de R$ 800,00, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico, mais o
Termo de Adjudicação, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
5.450/05.

Maceió-AL, 25 de novembro de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Em substituição

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019

Processo Administrativo SEI nº 0007170-55.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 22/11/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 57/2019, cujo
objeto é o Registro de preços de material de consumo - bateria para no-break, do tipo
chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, adjudicando o seu objeto à empresa: R TECH COMERCIO
E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 22.730.861/0001-68, pelo melhor lance unitário
negociado no valor de R$ 69,00, para aquisição de 400 unidades, totalizando R$ 27.600,00,
convocando a empresa para a devida 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.

Maceió-AL, 25 de novembro de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0003369-34.2019. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de
passeio tipo sedan, zero quilômetro, nos termos e condições do Edital e seu Anexo I.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 26/11/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00080-2019. Entrega das Propostas: a partir de 26/11/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/12/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em Substituição

(SIASGnet - 25/11/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 10012/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 24/2019. Objeto:
Locação de imóvel destinado a abrigar o depósito de urnas, arquivo central, materiais
permanentes e inservíveis e outros materiais. Modalidade de Licitação: Dispensa de
Licitação. Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Locador(a): MARLENE
MIRANDA DA SILVA. Fundamentação Legal: Lei n. 8.245/91 e Art. 24, inciso X, da Lei n.
8.666/93. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013 -
Elemento de Despesa - 33.90.36. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de
publicação do extrato do contrato no D.O.U. Preço: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
mensal. Data da Assinatura: 22/11/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS ABDALA
SIMÕES, pelo Locatário, e Sra. MARLENE MIRANDA DA SILVA, pelo Locador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 18457/2017 TRE-AM Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
38/2017, prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento
imparcial em tecnologia da informação. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS. CONTRATADA: GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.
Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art. 57, II. Do Objeto: alterar a
redação do caput da CLÁUSULA SEGUNDA (Vigência) e da CLÁUSULA TERCEIRA (Preço).
Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 28/11/2019 a 27/11/2020. Preço: anual de R$
248.160,13 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta reais e treze centavos). Data
da Assinatura: 12/11/2019. Assinam: Desdor. Presidente, JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES,
pelo Contratante, o Sr. RONALDO CESAR COUTINHO ABATH, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 055/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Aquisição de solução de
tecnologia hiperconvergente. VALOR TOTAL : R$ 1.008.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93, Pregão 70/2018 e adesão a ARP 01/2018 da Universidade Federal de Lavras/MG
- UFLA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elementos 3.4.4.90.52.43, 3.4.4.90.40.05 e
3.3.3.90.40.21; Ação 02.122.0570.20GP.0029. PAD: 15.321/2019. VIGÊNCIA: 90 dias, a
partir da assinatura. ASSINATURA: 21/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira
pelo TRE-BA e o Sr. Renato Gomes Ferreira, pela Contratada.

EXTRATO DE PARCERIA

COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº13726/2019 TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº05/2019, firmado entre a 118ª Zona Eleitoral e a Associação da
Cidadania de Cachoeira/BA: OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à
disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Associação da cidadania de
Cachoeira, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 7.444/1985 e 9.454/1997, as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e nº 23.335/2011. VIGÊNCIA: Da assinatura até 18.02.2020.
ASSINATURA: 10.09.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. José Francisco Oliveira de Almeida, pela
118ªZE, e Pedro Erivaldo Francisco da Silva, pela Associação da Cidadania de
Cachoeira.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO PAD n.º 16.872/2019. OBJETO: Curso de Prestação de Contas na Justiça Eleitoral
com Ênfase nas Contas Anuais de Partidos Políticos. FAVORECIDO: Denise Goulart
Schlickmann. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elementos 3.33.90.36.28 e 3.33.91.47.18. Ação 02.122.0570.20GP.0029.
VALOR: R$ 15.000,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 23/11/2019.

EXTRATO DE PARCERIA

COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº7334/2019 TERMO ADITIVO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº001/2019, firmado entre a 126ª Zona Eleitoral e a Câmara Municipal de
Cristópolis/BA: OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de
pessoal do quadro de servidores da Câmara Municipal de Cristópolis, para a prestação dos
serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos,
nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º
e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº
21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: 01.09.2019 a
19.12.2019. ASSINATURA: 01.09.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Lázaro de Souza Sobrinho, pela
126ªZE, e Edinaldo Costa de Araujo, pela Câmara Municipal de Cristópolis.

EXTRATO DE PARCERIA

COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº7334/2019 TERMO ADITIVO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº001/2019, firmado entre a 126ª Zona Eleitoral e a Prefeitura Municipal de
Cristópolis/BA: OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de
pessoal do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Cristópolis, para a prestação
dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados
biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único
do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE
nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: 08.04.2019 a
31.05.2020. ASSINATURA: 08.04.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Lázaro de Souza Sobrinho, pela
126ªZE, e Gilson Nascimento de Souza, pela Prefeitura Municipal de Cristópolis.

EXTRATO DE PARCERIA

COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº13700/2019 TERMO ADITIVO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº002/2019, firmado entre a 97ª Zona Eleitoral e a Prefeitura Municipal de
Mansidão/BA: OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de
pessoal do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Mansidão, para a prestação
dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados
biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único
do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE
nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Até o término do
período de revisão ou fechamento do cadastro. ASSINATURA: 21.10.2019. SIGN AT Á R I O S :
Bel. Oclei Alves da Silva, pela 97ªZE, e Ney Borges de Oliveira, pela Prefeitura Municipal de
Mansidão.

EXTRATO DE PARCERIA

COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº13700/2019 TERMO ADITIVO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº001/2019, firmado entre a 97ª Zona Eleitoral e a Prefeitura Municipal de Santa
Rita de Cássia/BA: OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de
pessoal do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, para a
prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de
dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo
único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução
TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Até o término
do período de revisão ou fechamento do cadastro. ASSINATURA: 21.10.2019. SI G N AT Á R I O S :
Bel. Oclei Alves da Silva, pela 97ªZE, e Romualdo Rodrigues Setúbal, pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita de Cássia.

EXTRATO DE PARCERIA

COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº7334/2019 TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº002/2019, firmado entre a 126ª Zona Eleitoral e a Câmara Municipal de Crist ó p o l i s / BA :
OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro
de servidores da Câmara Municipal de Cristópolis, para a prestação dos serviços de
atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços
ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do
artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12
da Resolução TSE nº 23.440/2015.. VIGÊNCIA: De 08.04.2018 até 30.08.2019 AS S I N AT U R A :
01.09.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Lázaro de Souza Sobrinho, pela 126ªZE, e Edinaldo Costa de
Araujo, pela Câmara Municipal de Cristópolis.

EXTRATO DE PARCERIA

COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº7334/2019 TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº001/2019, firmado entre a 126ª Zona Eleitoral e o Município de Cristópolis/BA: OBJETO:
Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de
servidores da Prefeitura Municipal de Cristópolis, para a prestação dos serviços de
atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços
ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do
artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12
da Resolução TSE nº 23.440/2015.. VIGÊNCIA: De 08.04.2018 até 31.05.2020 AS S I N AT U R A :
08.04.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Lázaro de Souza Sobrinho, pela 126ªZE, e Gilson Nascimento
de Souza, pelo Município de Cristópolis.

EXTRATO DE PARCERIA

COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº13700/2019 TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº01/2019, firmado entre a 97ª Zona Eleitoral e a Prefeitura Municipal de Santa Rita de
Cássia/BA: OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal
do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, para a prestação
dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados
biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único
do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE
nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Pelo prazo de um
ano a contar da data da assinatura. ASSINATURA: 29.07.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Oclei
Alves da Silva, pela 97ªZE, e Romualdo Rodrigues Setúbal, pela Prefeitura Municipal de
Santa Rita de Cássia.

EXTRATO DE PARCERIA

COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº13700/2019 TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº02/2019, firmado entre a 97ª Zona Eleitoral e a Prefeitura Municipal de
Mansidão/BA: OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de
pessoal do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Mansidão, para a
prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de
dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL:
Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art.
78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015.
VIGÊNCIA: Prazo de um ano a contar da data de assinatura. ASSINATURA: 29.07.2019.
SIGNATÁRIOS: Bel. Oclei Alves da Silva, pela 97ªZE, e Ney Borges de Oliveira, pela
Prefeitura Municipal de Mansidão.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  18/10/2019 14:02
 Número da portaria:  120/2019
 Data de portaria:  20/03/2019
 Número do processo:  0007170-55.2019
 Número do pregão:  00057/2019 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo - Bateria para no-break, do tipo
chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

    Item 1

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL
Descrição Complementar: BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), SISTEMA
ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 9 AH, TENSÃO NOMINAL 12 V
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 142,7000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada Valor Adjudicado

22.730.861/0001-
68

R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA
EIRELI 400 R$ 69,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 22/11/2019 15:29 Data/Hora Final: 25/11/2019 08:28
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 26/11/2019 15:49
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 69,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde.
Ofertada

Data/Hora da
Adesão

1 24.384.947/0001-
01

BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES -
EIRELI 400 23/11/2019 09:35:24

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

22/11/2019
15:29:08

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 22/11/2019
15:29 com data fim prevista para 25/11/2019 08:28 pelo valor de R$

69,0000.
Adesão ao Cadastro

de Reserva
23/11/2019
09:35:23 - Fornecedor 24.384.947/0001-01 - BRIMAX COMERCIO E

REPRESENTACOES - EIRELI aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

26/11/2019
15:49:59

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2019.
Com a juntada da ata do cadastro de reserva

relativo ao PE 57/2019, doc. 0627092, devolvo os autos à SLC,
para demais medidas cabíveis, no que concerne à assinatura
da ata e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2019, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627094 e o código CRC E3BDA8AE.

0007170-55.2019.6.02.8000 0627094v1
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