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

 

Memorando nº 513 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 08 de junho de 2020.

Para: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Assunto: Aquisição, através de ARP, de Material Permanente (frigobares e microondas)

 

Prezada Coordenadora,
 
Em 2019, tentamos adquirir alguns

equipamentos como frigobares e microondas e não logramos êxito.
No entanto, continuamos com o estoque de reposição - reserva
técnica, praticamente nulo.

Dito isto, reconhecemos a informação que não
precisaríamos de aditamento, como se lê no evento 0715343, em
03/06/2020. 

Como os valores de aquisição previstos para 2020 são
relativamente baixos, sugerimos que esse orçamento, na ordem de
R$ 5.500,00 seja utilizado do reforço orçamentáio recém recebido de
R$ 30.000,00 que servirá para cobrir parte das aquisições de
armários quando da conclusão do procedimento 0000233-
92.2020.6.02.8000.

Assim, mesmo cientes de não termos orçamento previsto
em 2020, optamos por trazer à análise dessa Coordenadoria uma
nova proposta de aquisição.

Pedimos pois, que seja considerada a proposta de
emissão de uma ARP, de Material Permanente, contendo 20
frigobares e 30 aparelhos de microondas, com a finalidade de
repor a nossa reserva técnica e que seja levado ao conhecimento da
Secretaria de Administração para deliberação.

 
As últimas aquisições de frigobar, ocorreram em

novembro de 2018, junto à empresa G.I.S. COMERCIAL SANTANA
LTDA - ME - CNPJ nº 27.247.832/0001-63, ao preço unitário de
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R$ 899,00 e de microondas apenas em julho de 2014 ao preço de R$
289,99 junto à empresa MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA - CNPJ 12.467.682/0001-26.

 
O fracasso do último pregão ocorreu devido a

impossibilidade dos licitantes de alcançar o valor máximo estimado
pela Administração conforme relatado no evento 0617164 .
Verificamos que atualmente os preços nos sítios de internet remetem
a valores próximos a R$ 520,00 e R$ 1.100,00 para o microondas e
frigobar, respectivamente, já computados possíveis fretes, com
algumas variações dependendo de marca/modelo. No entanto, são
fretes para grandes companhias que certamente os tem diluídos por
conta do volume de mercadorias transportadas.

Perceba-se que os lances mínimos do frigobar, nas folhas
3 e 4 da Ata do pregão realizado no ano passado (0617154) é
aproximado ao que usamos agora como parâmetro encontrado na
internet. No caso do microondas esses valores também estão
próximos aos valores atuais. Embora nossa pesquisa, à época,
mostrasse valores bem mais baixos.

Às 15:13:38 (folha 7). por exemplo, vemos a informação
de possíveis valores acima do mercado, citado pelo licitante.

Outra variável a ser considerada para os preços
apresentados no pregão é a necessidade de manutenção de preço por
12 meses, prazo de uma Ata de Registro de Preços.

 
Segue para deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/06/2020, 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
0717093 e o código CRC F640C06B.

0005763-77.2020.6.02.8000 0717093v15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição eventual, através de ARP, de Aparelhos de Utensílios
Domésticos – Frigobares e Microondas - Conta Contábil 123110301,
necessários para atender aos pedidos das unidades deste Tribunal e
de cartórios eleitorais, conforme especificações técnicas contidas no
Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em
períodos alternados ou não e quantidades dos pedidos definidas de
acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT;

1.3. Garantimos, para o exercício de 2020, uma compra
mínima de 03 frigobares e 04 aparelhos de microondas.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição está vinculada ao atendimento das

necessidades de melhoria nas condições de trabalho. Para tanto, nos
preocupamos em realizar um procedimento aquisitivo com a melhor
relação custo-benefício mediante a estipulação de critérios de
aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de
Referência;

2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos
utilizados neste Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se
encontram com um considerável desgaste natural, provocado,
notadamente, por um período estendido de utilização. Em razão
disso, alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de
substituição;

2.3. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e
que tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade.

 
3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
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3.1. Deverá conter: discriminação detalhada do produto,
a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas
alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca,
código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e
prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-
corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis
pagamentos;

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços
da empresa deverão prever a incidência de outras despesas como
transporte, tributos, embalagens, serviços;

3.3. Será considerada vencedora a proposta que
contenha o menor valor por item, desde que atenda as exigências
contidas neste Termo de Referência, Anexo Único e Edital do Pregão;

3 . 4 . Junto com a proposta comercial deverá ser
apresentado:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do
produto, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência
técnica autorizada nesta capital, quanto aos reparos, substituição de
peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso
o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa
vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao
reparo/troca do produto em outra cidade, incluindo aí aqueles com
transporte e outros necessários à resolução do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos
mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de site com o
respectivo link para comprovação de sua veracidade.

 
4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a

partir da data de recebimento da Nota de Empenho. A empresa que
não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas
no Edital do Pregão;

4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste
Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa
Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão;

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.
 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
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5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:
a) Provisoriamente - pela Seção de Almoxarifado, que

informará no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de
Patrimônio;

b) Definitivamente - pela Seção de Patrimônio no prazo
máximo de até 05 dias úteis, contados da comunicação da
SEALMOX, após os testes e conferências necessárias.

 
6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis,
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá
a responsabilidade da empresa na sua execução;

6.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;

6. 4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens do
Termo de Referência, da proposta da empresa, além das seguintes:

6. 4. 1 . Solicitar justificadamente a substituição de
qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

6. 4. 2. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso;

6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade.
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem
ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante.
A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens,
no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
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comissão de recebimento.
 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o
período da garantia mínima de 12 meses, por meio de Assistência
Técnica Autorizada pelo Fabricante;

7.3. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;

7 . 4 . Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as
entregas feitas por transportadora;

7 . 5 . Fornecer, junto com o material, a Nota
Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo
marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
8 . 1 . Proporcionar todas as facilidades para que a

empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

8 . 2 . Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8 . 3 . Designar a Comissão de Recebimento para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os
recebimentos provisórios e definitivos;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
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Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável;

9.3 que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

9.4 que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

9. 5 que os bens não contenham substâncias perigosas
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9. 6 que os bens apresentem menor consumo e maior
eficiência energética, aprovados no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta
ao produto e/ou em sua embalagem;

9.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases
refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

 
10. CUSTO ESTIMADO PARA 2020, a ser conferido

pela SEIC
10.1. Aproximadamente R$ 3.450,00 para aquisição dos

03 frigobares e R$ 2.080,00 para aquisição dos 04 micro-ondas, num
total de R$ 5.520,00.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/06/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717094 e o código CRC 52683F69.

0005763-77.2020.6.02.8000 0717094v20
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DOS ELETRODOMÉSTICOS

ITEM 01

Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca
20 unidades

 
Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz;
02 – Volume total de 110 a 125 litros;
03 – Refrigerador e congelador acoplados;
04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura

eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta temperatura;
05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado;
06 – Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas;
07 – Termostato para ajuste de temperatura;
08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0;
09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem

(PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo
Procel de Eficiência Energética;

 
 

ITEM 02

APARELHO DE MICROONDAS

Forno Micro-ondas para uso doméstico
30 unidades

 
Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt;
02 – Capacidade entre 20 e 30 litros;
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03 – Potência mínima de 600W;
04 – Display digital e relógio;
05 – Menu digital;
06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do

micro-ondas;
07 – Prato giratório;
08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem

(PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo
Procel de Eficiência Energética;

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/06/2020, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717095 e o código CRC 313E5B84.

0005763-77.2020.6.02.8000 0717095v5
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

ASC OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 85.759,00 -85.759,00 0,00

ASC Total 85.759,00 -85.759,00 0,00 0,00
CAMO ATENDENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 0,00
CAMO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO 800,00 800,00

CAMO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 4.400,00 4.400,00

CAMO SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E ASSEMELHADOS 5.200,00 5.200,00

CAMO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 1.200,00 1.200,00

CAMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS2.400,00 2.400,00

CAMO MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS 6.600,00 6.600,00
CAMO MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL 14.600,00 -5.000,00 9.600,00CAMO MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL 14.600,00 -5.000,00 9.600,00
CAMO MEDICAMENTOS 4.400,00 4.400,00
CAMO VACINAS 28.200,00 -28.200,00 0,00
CAMO Total 67.800,00 -33.200,00 0,00 34.600,00

CODES ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 125.000,00 -125.000,00 125.000,00 125.000,00
CODES AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO 30.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00
CODES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00
CODES AUXÍLIO TRANSPORTE- URBANO 28.089,60 -28.089,60 28.089,60 28.089,60
CODES ESTAGIÁRIOS 174.370,56 -124.370,56 124.370,56 174.370,56
CODES SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO 960,96 -960,96 960,96 960,96
CODES TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 3.494,40 3.494,40
CODES PASSAGENS PARA O PAIS 113.568,00 113.568,00
CODES AUXILIO BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO 31.850,00 31.850,00
CODES DIÁRIAS 112.320,00 -12.000,00 100.320,00
CODES PASSAGENS 60.000,00 60.000,00
CODES SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE RECRUTAMENTO, SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL162.000,00 162.000,00
CODES INDENIZAÇÕES 215.720,35 -115.720,35 100.000,00

CODES Total 1.057.373,87 -436.141,47 308.421,12 929.653,52
EJE AUDIO, VIDEO E FOTO 14.976,00 14.976,00
EJE BOLSA 0,00
EJE BONÉ 14.700,00 -14.700,00 0,00

P
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

EJE CAMISETAS 13.704,00 13.704,00
EJE DIÁRIAS 11.650,00 11.650,00
EJE DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS 6.370,00 6.370,00
EJE HOMENAGENS 22.918,00 22.918,00
EJE IMPRESSOS 3.570,00 -3.570,00 0,00
EJE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.080,00 2.080,00
EJE MATERIAL PARA DIVILGAÇÃO 17.300,00 -17.300,00 0,00
EJE PASSAGENS PARA O PAIS 10.000,00 10.000,00
EJE SERVIÇOS DE SELEÇÃO 4.784,00 4.784,00
EJE SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 30.665,00 -30.665,00 0,00
EJE ALUGUEL DE IMÓVEL 17.036,00 -17.036,00 0,00
EJE DIÁRIAS 34.944,00 34.944,00
EJE DIÁRIAS PARA MEMBROS 46.592,00 46.592,00
EJE PASSAGENS PARA O PAIS 11.416,00 11.416,00
EJE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 10.400,00 10.400,00
EJE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO  DE LANCHES 39.312,00 -19.312,00 19.312,00 39.312,00

EJE Total 312.417,00 -102.583,00 19.312,00 229.146,00
SAPEV APOIO ADMINISTRATIVO, COPEIRAGEM E MANUT. BENS IMÓVEIS 1.809.056,00 -102.358,40 102.358,40 1.809.056,00

SAPEV ATENDENTES 49.610,00 -49.610,00 0,00
SAPEV RECEPCIONISTAS 49.610,00 -49.610,00 0,00

SAPEV SERVIÇOS MÉDICOS 171.720,00 -171.720,00 0,00

SAPEV SERVIÇOS TÉCNICOS 104.811,00 -104.811,00 104.811,00 104.811,00
SAPEV DIÁRIAS 268.840,00 -60.000,00 208.840,00
SAPEV CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.871,00 25.871,00
SAPEV SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 944.597,00 944.597,00
SAPEV SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 24.613,00 24.613,00
SAPEV SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 17.176,00 17.176,00
SAPEV SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 642.495,00 642.495,00
SAPEV TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 11.292,00 11.292,00

SAPEV ALUGUEL DE IMÓVEL PARA CARTÓRIO 595.196,00 595.196,00
SAPEV ALUGUEL IMÓVEL SEDE 1.668.000,00 1.668.000,00

SAPEV LOCAÇÃO DE DEMAIS IMÓVEIS 90.000,00 90.000,00
SAPEV LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ 23.912,00 23.912,00
SAPEV PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS 64.650,00 -20.000,00 20.000,00 64.650,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

SAPEV SEGURO GERAL DOS VEÍCULOS (modificou despesa agregada) 41.112,00 41.112,00
SAPEV SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS 4.564,00 4.564,00
SAPEV SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS 18.747,00 18.747,00
SAPEV SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA 61.464,00 -15.000,00 15.000,00 61.464,00
SAPEV TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 481,00 481,00
SAPEV SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FACHADA DOS IMÓVEIS 50.269,00 -50.269,00 0,00
SAPEV COMBUSTÍVEIS 180.610,00 -30.000,00 150.610,00
SAPEV SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 142.479,00 142.479,00

SAPEV VIGILÂNCIA ARMADA 1.719.877,00 -500.000,00 1.219.877,00
SAPEV Total 8.781.052,00 -1.153.378,40 242.169,40 7.869.843,00
SEALMOX MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6.480,00 6.480,00
SEALMOX AÇÚCAR 5.950,00 5.950,00
SEALMOX ADOCANTE DIETETICO 1.060,00 1.060,00
SEALMOX ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 12.100,00 12.100,00
SEALMOX ÁGUA SANITÁRIA 2.450,00 2.450,00SEALMOX ÁGUA SANITÁRIA 2.450,00 2.450,00
SEALMOX ÁLCOOL 2.200,00 2.200,00
SEALMOX ALFINETE 45,00 45,00
SEALMOX BALDE 562,00 562,00
SEALMOX CAFÉ 24.500,00 -10.000,00 14.500,00
SEALMOX CERA PARA PISO 375,00 375,00
SEALMOX CHÁS 3.900,00 3.900,00
SEALMOX DESINFETANTE LIQUIDO 4.368,00 4.368,00
SEALMOX DESINFETANTE SOLIDO 4.992,00 4.992,00
SEALMOX DESODORIZADOR  DE AR 5.824,00 5.824,00
SEALMOX DETERGENTE 1.456,00 1.456,00
SEALMOX ESPONJA 1.870,00 1.870,00
SEALMOX LÃ DE AÇO 686,00 686,00
SEALMOX LEITE EM PÓ 1.600,00 1.600,00
SEALMOX LÍQUIDO LIMPA VIDRO 2.080,00 2.080,00
SEALMOX LIXEIRAS PARA COMISSÃO AMBIENTAL -50 4.950,00 4.950,00
SEALMOX LUVA PARA LIMPEZA 312,00 312,00
SEALMOX MASCARA CIRURGICA 286,00 286,00
SEALMOX MATERIAL PARA LIMPEZA EM GERAL 3.068,00 3.068,00
SEALMOX ÓLEO PARA LIMPEZA DE MÓVEIS 598,00 598,00
SEALMOX PANO DE CHÃO 1.747,00 1.747,00
SEALMOX PANO MULTIUSO 1.040,00 1.040,00
SEALMOX PAPEL HIGIÊNICO 20.384,00 20.384,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

SEALMOX PAPEL TOALHA 47.956,00 -20.000,00 27.956,00
SEALMOX SABÃO EM GERAL/SABÃO EM PÓ 2.080,00 2.080,00
SEALMOX SABONETE LIQUIDO 5.616,00 5.616,00
SEALMOX SACO DE LIXO 3.120,00 3.120,00
SEALMOX VASSOURA PARA VASO SANITARIO 208,00 208,00
SEALMOX VASSOURA PELO/VASSOURA NYLON 1.664,00 1.664,00

SEALMOX CABO DE REDE 3.120,00 3.120,00

SEALMOX CONECTOR RJ-45 P/REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1.560,00 1.560,00

SEALMOX ETIQUETA GOMADA 832,00 832,00

SEALMOX MOUSE 936,00 936,00

SEALMOX TONER PARA IMPRESSORA 35.688,00 35.688,00SEALMOX TONER PARA IMPRESSORA 35.688,00 35.688,00
SEALMOX APONTADOR 70,00 70,00
SEALMOX BORRACHA PLASTICA 156,00 156,00
SEALMOX CANETAS 1.560,00 1.560,00
SEALMOX COLA 182,00 182,00
SEALMOX COPO DESCARTAVEL 10.296,00 10.296,00
SEALMOX ENVELOPE 22.880,00 22.880,00
SEALMOX ESTILETE 166,00 166,00
SEALMOX EXTRATOR DE GRAMPOS 250,00 250,00
SEALMOX FITA ADESIVA LARGA 2.652,00 2.652,00
SEALMOX GRAMPEADOR 5.000,00 5.000,00
SEALMOX GRAMPO 1.180,00 1.180,00
SEALMOX LÁPIS 200,00 200,00
SEALMOX LIGA ELASTICA DE BORRACHA 832,00 832,00
SEALMOX MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS 512,00 512,00
SEALMOX PAPEL A4 4.800,00 4.800,00
SEALMOX PAPEL RECICLADO 12.000,00 12.000,00
SEALMOX PASTA A-Z 800,00 800,00
SEALMOX PASTA MATERIAL RIGÍDO 3.240,00 3.240,00
SEALMOX PERFURADOR 140,00 140,00
SEALMOX PILHAS EM GERAL 900,00 900,00
SEALMOX PINCEL MARCA TEXTO 1.040,00 1.040,00
SEALMOX RÉGUA 232,00 232,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

SEALMOX ROLO FITILHO 248,00 248,00
SEALMOX SACO COM FITA 300,00 300,00
SEALMOX SACO COM ZIP 1.000,00 1.000,00
SEALMOX SACOLAS 6.000,00 6.000,00
SEALMOX TESOURA 1.500,00 1.500,00

SEALMOX Total 295.799,00 -30.000,00 0,00 265.799,00
SEBEN ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 71.906,00 -26.896,00 15.000,00 60.010,00
SEBEN MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 6.343,00 6.343,00

SEBEN Total 78.249,00 -26.896,00 15.000,00 66.353,00
SEPAT ASPIRADOR DE SECREÇÕES 650,00 650,00
SEPAT CADEIRA 22.000,00 22.000,00
SEPAT ESTAÇÃO DE TRABALHO 26.250,00 -26.250,00 0,00
SEPAT POLTRONA 49.000,00 -49.000,00 0,00

SEPAT BALANÇAS 873,00 873,00
SEPAT BEBEDOURO 5.800,00 5.800,00
SEPAT CÂMERA SEGURANÇA 24.600,00 24.600,00
SEPAT CONDICIONADOR DE AR 84.960,00 -21.810,00 21.810,00 84.960,00
SEPAT CONTAINER DE LIXO 1.812,00 1.812,00

SEPAT FRAGMENTADOR 8.000,00 -8.000,00 0,00
SEPAT GELADEIRA 9.000,00 -9.000,00 0,00
SEPAT LIVROS 35.000,00 -35.000,00 0,00
SEPAT TELEFONE 3.000,00 3.000,00
SEPAT TELEVISOR 17.000,00 -17.000,00 0,00
SEPAT Total 287.945,00 -166.060,00 21.810,00 143.695,00
SLC ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.310,00 8.310,00
SLC PUBLICAÇÕES DIVERSAS NA IMPRENSA OFICIAL 44.115,00 44.115,00
SLC PUBLICAÇÕES EM JORNAIS OFICIAIS 4.488,00 4.488,00

SLC Total 56.913,00 0,00 0,00 56.913,00
SMR SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM 17.804,00 17.804,00

SMR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS 9.903.003,35 -9.903.003,35 0,00

SMR MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 6.399,00 6.399,00

SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.653,00 23.653,00

SMR MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO 11.203,00 11.203,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

SMR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS 5.132,00 5.132,00

SMR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR96.756,00 96.756,00

SMR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM CENTRAL TELEFÔNICA8.952,00 8.952,00

SMR MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 43.020,00 43.020,00
SMR MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GERADOR 21.384,00 21.384,00
SMR REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMÓVEIS 166.374,00 -60.000,00 106.374,00
SMR SERVIÇO DE CHAVEIRO 1.560,00 1.560,00

SMR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - PEQUENO VULTO - PAGTO ANTECIPADO13.962,00 13.962,00

SMR MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 32.397,00 32.397,00

SMR MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL 31.642,00 31.642,00SMR MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL 31.642,00 31.642,00

SMR SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS EM GERAL 2.181.647,00 -2.181.647,00 0,00

SMR SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS EM GERAL 315.000,00 -315.000,00 165.078,48 165.078,48
SMR Total 12.879.888,35 -12.459.650,35 165.078,48 585.316,48
SPAD/SEGEC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS 91.936,00 91.936,00

SPAD/SEGEC SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL/TELEFONIA DD/TELEFONIA MOVEL E CELULAR125.859,00 125.859,00
SPAD/SEGEC HABILITAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS 53.598,00 -20.000,00 20.000,00 53.598,00
SPAD/SEGEC SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 25.014,00 25.014,00

SPAD/SEGEC 
Total 296.407,00 -20.000,00 20.000,00 296.407,00
STI SUPORTE DE INFRAESTRUTURA 530.000,00 -530.000,00 530.000,00 530.000,00
STI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1.253.195,00 47.000,00 1.300.195,00
STI IMPRESSORA 11.400,00 -11.400,00 0,00
STI MICROCOMPUTADOR 4.400,00 -4.400,00 0,00
STI NOTEBOOK 423.600,00 -423.600,00 0,00
STI PROJETOR 23.970,00 -23.970,00 0,00
STI SERVIDOR DE REDE 170.000,00 170.000,00
STI SWITCHS 100.000,00 100.000,00
STI TAPE LIBRARY (BIBLIOTECA DE FITAS) 200.000,00 200.000,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

STI UNIDADE DE GRAVAÇÃO DE BACKUP 180.000,00 180.000,00
STI MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 715.540,00 -255.540,00 460.000,00
STI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSOS 320.000,00 -50.000,00 270.000,00
STI Total 3.932.105,00 -1.298.910,00 577.000,00 3.210.195,00

Total geral 28.131.708,22 -15.812.578,22 1.368.791,00 13.687.921,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
À COMAP, para análise do MEMORANDO 513 e

demais documentos.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/06/2020, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717941 e o código CRC 16B8A222.

0005763-77.2020.6.02.8000 0717941v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.

 

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

de micro-ondas e frigobares, encaminho o Termo de Referência
SEPAT 0717094, e seu anexo único, 0717095, para análise e
aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Ressalto, somente, que com relação ao orçamento a ser

demandado para a presente aquisição, o mesmo foi proposto pelo
senhor Chefe da SEPAT, no Memorando 513, 0717093, a saber,
"...sugerimos que esse orçamento, na ordem de R$ 5.500,00 seja
utilizado do reforço orçamentáio recém recebido de R$ 30.000,00
que servirá para cobrir parte das aquisições de armários quando da
conclusão do procedimento 0000233-92.2020.6.02.8000".

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/06/2020, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720424 e o código CRC 2077C288.

0005763-77.2020.6.02.8000 0720424v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Ao tempo que aprovo o Termo de Referência de

evento SEI 0717094, bem como seu anexo único, peço vênia
para evoluir o feito à consideração superior de Vossa
Senhoria, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017, sugerindo a remessa do feito
à COMAP para a instrução de que trata o art. 8º da
mencionada Resolução.  

Por oportuno, ressalto que em relação a questão
orçamentária, mesmo sendo aquisição através de registro de
preços, o crédito necessário, estimado em R$ 5.500,00, advirá
do reforço orçamentário recentemente recebido de R$
30.000,00, destinado a cobrir parte das aquisições de
armários quando da conclusão do procedimento 0000233-
92.2020.6.02.8000.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2020, às 23:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721253 e o código CRC 2DDACA93.

0005763-77.2020.6.02.8000 0721253v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0721253) e,

considerando o Termo de Referência (0717094), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/06/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721670 e o código CRC BB2ECECA.

0005763-77.2020.6.02.8000 0721670v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0721670, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2020, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721741 e o código CRC 7AD0A35D.

0005763-77.2020.6.02.8000 0721741v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca R$ 839,99

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 850,00

Órgão: Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de estado da Saúde

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais permanentes
e consumo, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão/SES.

Descrição: ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA - FRIGOBAR 120 LITROS, com
as seguintes características mínimas: Frigobar com capacidade bruta de 120
Litros; Com compartimento na porta, gaveta na parte inferior e grades
reguláveis; Pés niveladores; Termostato interno; Bandeja de degelo; Cor Branca;
Alimentação 220 Volts/60Hz.

Data: 18/05/2020 09:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:425128

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.419.290/0001-61
* VENCEDOR *

VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT R$ 850,00

Relatór io gerado no dia 18/06/2020 17:52:06  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0005763-77.2020.6.02.8000 - Aquisição Frigobar e Microondas

Pesquisa realizada entre 18/06/2020 17:50:11 e 18/06/2020 17:49:33

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

1) Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca 3 20 Unidades 839,99 R$ 16.799,80

2) Forno Micro-ondas para uso doméstico 1 30 Unidades 420,00 R$ 12.600,00

Valor Global: R$ 29.399,80

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Características Técnicas MÍNIMAS:01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz;02 – Volume total de 110 a 125 litros;
03 – Refrigerador e congelador acoplados;04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor br
anca, com secagem em estufa de alta temperatura;05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado;06 – Prateleiras re
movíveis e local apropriado para garrafas;07 – Termostato para ajuste de temperatura;08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0;
09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação d
e Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão acei
tos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética;

1 / 3 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MRC12B2 
Descrição:  FRIGOBAR 120 LITROS, com as seguintes características mínimas: Frigobar com capacidade bruta de 120 Litros; Com compartimento na porta, ga
veta na parte inferior e grades reguláveis; Pés niveladores; Termostato interno; Bandeja de degelo; Cor Branca; Alimentação 220 Volts/60Hz. MARCA.: MIDEA MO
DELO.: MRC12B2                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA BERTOLINO JOAO SAGAS, 405 (48) 9114-3425 henriquemattos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 869,98

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material permanente diversificado, com o objetivo de atender as
necessidades das diversas seções do 8º Batalhão de Engenharia de
Construção..

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - Frigobar, na cor branca, capacidade mínima
de 120 litros, tensão alimentação 110 V, prateleiras removíveis, características
susten- táveis, aparelho certificado pelo inmetro, com selo procel e classificado
na faixa A na etiqueta nacional de conservação de energia. Similar ao modelo
CRC 12, da Consul. Garantia Mínima 12 meses.

CatMat: 6165 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO , REFRIGERADOR DOMESTICO /
GELADEIRA NOME

Data: 20/01/2020 10:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:422019 / UASG:160171

Lote/Item: /48

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

63.833.883/0001-30
* VENCEDOR *

U F AGUIAR R$ 869,98

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  NACIONAL 
Descrição:  Frigobar, na cor branca, capacidade mínima de 120 litros, tensão alimentação 110 V, prateleiras removíveis, características susten- táveis, aparelho 
certificado pelo inmetro, com selo procel e classificado na faixa “A” na etiqueta nacional de conservação de energia. Similar ao modelo CRC 12, da Consul. Gara
ntia Mínima 12 meses.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
TR QUINZE DE NOVEMBRO, 76 UBIRACY (93) 3522-6971 armarinhorealce@bol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 800,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO

Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Descrição: REFRIGERADOR DOMESTICO - REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO
FRIGOBAR, COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE 120 LITROS,
BRANCA, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO, PORTA-LATA
REVERSIVEL, PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR ARAMADAS, COM
CONTROLE DE TEMPERATURA, CONSUMO APROX. DE 19,1 KWH/MES, 110V,
COM GAVETA DE GELO, COM FORMA DE GELO, CONSOLE, TERMOSTATO, LUZ,
PES NIVELADORES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MANUAL DE
INSTRUCOES EM PORTUGUES, FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS
VIGENTES

Data: 28/05/2020 09:00

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180158000012020OC00080

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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23.556.435/0001-12
* VENCEDOR *

SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRON R$ 800,00

Marca: MIDEA MRC12B1                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 558 (17) 3304-9866 anderson@seattlebrasil.com.br

Item 2: Forno Micro-ondas para uso doméstico R$ 420,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 420,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de MG 
Campus Barbacena

Objeto: Eventual aquisição de material permanente.

Descrição: FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS .CAPACIDADE MINIMA DE
20L E MÁXIMA DE 30L . COM PRATO GIRATÓRIO. RECEITAS PRE-
PROGRAMADAS. DESLI GAMENTO DO VISOR EM CASO DE NÃO ESTÁ EM
USO. COMANDO CANCELAR. MENU USO FÁCIL. PUXADOR DE PORTA.
MÍNIMO 10 NÍVEIS DE POTENCIA. FUNÇÃO LIGAR +30S. FUNÇÃO DES
CONGELA. ALARME. POTENCIA DE 620 W. DISPLAY DIGITAL. LAMPADA
INTERNA. VOLTAGEM 110V OU BIVOLT.

CatMat: 34703 - FORNO MICROONDAS , FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA
NOME

Data: 20/03/2020 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:112019 / UASG:158413

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.748.454/0001-00
* VENCEDOR *

ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME R$ 420,00

Marca: CONSUL CMA20                                            
Fabricante:  CONSUL CMA20                                            
Modelo :  CONSUL CMA20 
Descrição:  "FORNO MICROONDAS .CAPACIDADE MINIMA DE 20L E MÁXIMA DE 30L . COM PRATO GIRATÓRIO. RECEITAS PRE-PROGRAMADAS. DESLI GAMENT
O DO VISOR EM CASO DE NÃO ESTÁ EM USO. COMANDO CANCELAR. MENU USO FÁCIL. PUXADOR DE PORTA. MÍNIMO 10 NÍVEIS DE POTENCIA. FUNÇÃO LIGA
R +30S. FUNÇÃO DES CONGELA. ALARME. POTENCIA DE 620 W. DISPLAY DIGITAL. LAMPADA INTERNA. VOLTAGEM 110V OU BIVOLT" CONSUL CMA20                
                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV FLAUSINO JACINTO CAMPOS, 21 (32) 8412-6933 ativavendas02@hotmail.com

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – P
otência mínima de 600W; 04 – Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do
interior do micro-ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, po
ssuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta a
o produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética;
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição eventual, através de ARP,

de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas -
 Conta Contábil 123110301, necessários para atender aos pedidos
das unidades deste Tribunal e de cartórios eleitorais
eventos 0717094 e 0717095.

 
Vieram os autos a esta Seção de Contratações para fazer

a pesquisa/cotação de preços, conforme vosso despacho
evento 0721741.

 
Feita Cotação no Sistema Banco de Preços, que filtra

contratações públicas, seguindo orientação da IN n.º 05, 27/06/2014.
Art.2º, I, evento 0721783, chegamos aos valores unitários para o
Item 01 R$839,99 e Item 02 R$ 420,00 e valor global R$29.399,80
(vinte e nove mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos).

 
CATMATS: Item 01:436864;
                     Item 02:463062;
 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/06/2020, às 18:10, 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
0721795 e o código CRC 5474FCAC.

0005763-77.2020.6.02.8000 0721795v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0721795, encaminho os

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

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2020, às 22:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721867 e o código CRC 3D0D7EFB.

0005763-77.2020.6.02.8000 0721867v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2020.
 
 
À SGO para efetuar a reserva de crédito no valor de R$

4.199,97, a fim de suportar a aquisição inicial de 03 frigobares e 04
micro-ondas, que deverá ocorrer neste exercício, conforme
informações constantes do Termo de Referência e da pesquisa de
preços realizada pela SEIC.

Em paralelo, à SLC para elabora da minuta de edital do
Pregão Eletrônico.

Em seguida, sigam os autos à AJ-DG para análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/06/2020, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722352 e o código CRC F05EAB7A.

0005763-77.2020.6.02.8000 0722352v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  22/06/20  15:01                                      USUARIO : ROBSON         
  DATA EMISSAO    : 22Jun20                            NUMERO  : 2020PE000198   
  DATA LIMITE     : 31Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DE APARELHOS DE UTENSíLIOS  DOMéS-
  TICOS - FRIGOBARES E MICROONDAS, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA (0717094), ANEXO
  úNICO (0717095). DESPACHO GSAD (0722352). SEI 0005763-77.2020.6.02.8000       
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 449052 070280 INV PERMAN                 4.199,97
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON               UG : 070011   22Jun20   14:57
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 198 (0722791).

Observação:

Reserva de crédito para aquisição de frigobares e microondas.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 22/06/2020, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722793 e o código CRC A8D9CC57.
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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 julho de 2020.
À SAD,
 
questionando se será autorizada a inclusão de

Intenção de Registro de Preços.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/07/2020, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728177 e o código CRC C76AD18B.

0005763-77.2020.6.02.8000 0728177v1
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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 julho de 2020.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Autorizo a inclusão da intenção de registro de preços no

Comprasnet.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/07/2020, às 20:37, 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
0728357 e o código CRC CBCBF7A2.

0005763-77.2020.6.02.8000 0728357v1
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08/07/2020 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp.do?method=iniciarConsultarIrp 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 08/07/2020 16:44:34 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP

   70011 - 00021/2020 - Aberta
Data Provável da Licitação Fase Atual
08/09/2020 Aberta
Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas

20/07/2020
Objeto da IRP

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase

Selecione
 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 20/07/2020  
 

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação  
 
* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP
N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material 436864-
Frigobar Unidade Menor Preço 839,9900

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 20 Aberto

2 Material 463062-Forno
microondas Unidade Menor Preço 420,0000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 30 Aberto

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Reabrir Fase do Item

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOA

Registro de Preços de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas, conforme o edital e seus anexos.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 22/07/2020 18:10:41 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 70011 - 00021/2020 - Análise/Negociação

Data Provável da Licitação Fase Atual 

08/09/2020 Análise/Negociação

Data Limite para Confirmação de Participação 

Objeto da IRP 

Registro de Preços de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas, conforme o edital e seus anexos.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP

Voltar para Fase 

Selecione

Data Limite para Envio de Propostas 

 Apenas Prorrogar? 20/07/2020

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação 

* Justificativa para Alteração 

300  caracter(es) disponível(eis) 

Itens da IRP

N° do 
Item

Tipo de 
Item

Item
Unidade de 

Fornecimento
Critério de 

Julgamento
Valor Unitário 
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega - 
Quantidade 

Situação

1 Material
436864-
Frigobar 

Unidade Menor Preço 839,9900

70011 - 
TRIBUNAL 
REGIONAL 
ELEITORAL 
DE ALAGOAS

Maceió/AL 20 Deserto

2 Material
463062-Forno 
microondas 

Unidade Menor Preço 420,0000

70011 - 
TRIBUNAL 
REGIONAL 
ELEITORAL 
DE ALAGOAS

Maceió/AL 30 Deserto

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Reabrir Fase do Item

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0005763-77.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
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 Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito nes-
te Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – Frigoba-
res e Micro-ondas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administra-
ção.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07
de agosto de  2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.

1 - DO OBJETO.

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
Frigobares e Micro-ondas, 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 será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
União.

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo” constante no Anexo I-
A,  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,
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.2. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

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

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte,  para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
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2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

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

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previ-
dência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
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vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

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

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:
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a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, mo-
delo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais,
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para pos-
síveis pagamentos;

7.2. Junto com a proposta de preços, deverá ser apresentada, ainda:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua garantia
gratuita,  através  de  assistência  técnica  autorizada  nesta  capital,  quanto  aos  reparos,
substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto não disponha
de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se responsabilizar pelos custos
necessários  ao  reparo/troca  do  produto  em  outra  cidade,  incluindo  aí  aqueles  com
transporte e outros necessários à resolução do problema;

b)  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos  e/ou linhas e/ou códigos,  dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos.  Essa exigência pode ser substituída por    folder   de    site   com o  
respectivo link para comprovação de sua veracidade.

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
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8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

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

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

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

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

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

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.

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

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

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.
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8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

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

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

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

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

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

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-
te Edital e seus anexos. 

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
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cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

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

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.3.1.  Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.
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9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

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

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-
to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-
dastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

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

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários  à confirmação daqueles exigidos neste Edital  e já  apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-
lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-
jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-
dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa  ou empresa  de  pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
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exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art.
4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço pa-
trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

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

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

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

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
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10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em  uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
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dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

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

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

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

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

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

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

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A  recusa injustificada  de fornecedor classificado  em assinar  a  ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

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

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
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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 objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b)  Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

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

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

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) 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;

l) 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;

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

n)  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
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Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

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

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

20.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

207.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
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b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim con-
siderado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b” acima;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento/ Nota de
Empenho.

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
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do contrato celebrado.

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

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

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

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

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

21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

22- DO PAGAMENTO.

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental,  principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
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c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030
(Material de Consumo).

25 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

25.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

25.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a terceiro,
os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os
móveis,  instalados  ou  substituídos  e  a  presença  da  fiscalização  não  diminuirá  a
responsabilidade da empresa na sua execução;

25.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após comunicação da
Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em
geral;

25.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além das
seguintes:

25.5. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que
comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos
serviços;

25.6. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com
as  exigências,  ou  aquele  que  não  seja  comprovadamente  original  e  novo,  assim
considerados de primeiro uso;

25.7. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja
efetuado  testes  de  conformidade.  Nestes  testes,  os  produtos  poderão  ser  abertos,
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manuseados,  desmontados,  receber  cortes,  secções,  vincos  ou  movimento  nas  peças,
sendo devolvidos à  contratada no estado em que se encontrem ao final  da avaliação
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

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

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

26.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

26.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

26.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1.  O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objetivo  a  aquisição
eventual,  através  de  ARP,  de  Aparelhos  de  Utensílios  Domésticos  –  Frigobares  e
Microondas  -  Conta  Contábil  123110301,  necessários  para  atender  aos  pedidos  das
unidades  deste  Tribunal  e  de  cartórios  eleitorais,  conforme  especificações  técnicas
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;

1.2.  As  quantidades  descritas  são  estimativas  máximas  para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades  dos  pedidos  definidas  de  acordo  com os  levantamentos  efetuados  pela
SEPAT;

1.3.  Garantimos, para o exercício de 2020, uma compra mínima de 03
frigobares e 04 aparelhos de microondas.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1.  A  aquisição  está  vinculada  ao  atendimento  das  necessidades  de
melhoria  nas  condições  de  trabalho.  Para  tanto,  nos  preocupamos em  realizar  um
procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de
critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de Referência;

2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos utilizados neste
Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste
natural,  provocado,  notadamente,  por  um período  estendido  de  utilização.  Em razão
disso, alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;

2.3.  Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1.  Deverá  conter:  discriminação  detalhada  do  produto,  a  dimensão
exata do produto cotado,  sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o
valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da
proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente,
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;

3.2.  Os  valores  a  serem apostos  na  proposta  de  preços  da  empresa
deverão prever a incidência de outras despesas como transporte, tributos, embalagens,
serviços;

3.3. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor
por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo
Único e Edital do Pregão;
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3.4. Junto com a proposta comercial deverá ser apresentado:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos
reparos,  substituição  de  peças,  acessórios  e  outros  itens  que  acusarem  defeito  de
fabricação e de funcionamento durante o  prazo solicitado no item específico.  Caso o
produto  não  disponha  de  assistência  técnica  local,  a  empresa  vencedora  pode  se
responsabilizar  pelos  custos necessários  ao reparo/troca do produto em outra cidade,
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.  1.  Local  da  Entrega:  no  almoxarifado  deste  Regional,  situado  na
Avenida  Menino  Marcelo,  7200-D,  Via  Expressa  Maceió-AL,  dentro  do  horário  de
expediente do Órgão;

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.

5 - RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:

a) Provisoriamente - pela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) Definitivamente - pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05
dias  úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias.

6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

6.1.  A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

6.2.  Sem  prejuízo  da  plena  responsabilidade  da  empresa  perante  o
Tribunal  ou a terceiro,  os serviços estarão sujeitos  a ampla e irrestrita fiscalização, a
qualquer  hora,  em  todos  os  móveis,  instalados  ou  substituídos  e  a  presença  da
fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
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6.3.  Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após
comunicação  da  Seção  de  Patrimônio,  efetuar  as  chamadas  relativas  à  manutenção
corretiva e ajustes em geral;

6.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito
de exigir  o  cumprimento  de  todos  os  itens  do Termo de Referência,  da  proposta  da
empresa, além das seguintes:

6.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa  que  comprometa  a  perfeita  execução  dos  serviços;  que  crie  obstáculos  à
fiscalização;  que  não  corresponda  às  técnicas  ou  às  exigências  disciplinares  da
Administração;  ou  aquele  cujo  comportamento  ou  capacidade  técnica  a  fiscalização
julgue impróprio para a execução dos serviços;

6.4.2. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja
de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo,
assim considerados de primeiro uso;

6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens,
para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser
abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças,  sendo  devolvidos  à  contratada  no  estado  em  que  se  encontrem  ao  final  da
avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida,
no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por
escrito da comissão de recebimento.

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

7.1.  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

7.3.  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,
mão-de-obra,  embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

7.4.Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  de  seus  empregados  na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
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8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano
de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2  que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;

9.3  que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  –
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos
seus similares;

9.4  que  os  bens  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em
embalagem individual  adequada,  com o menor volume possível,  que utilize materiais
recicláveis,  de  forma  a  garantir  a  máxima  proteção  durante  o  transporte  e  o
armazenamento;

9.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.6  que  os  bens  apresentem  menor  consumo  e  maior  eficiência
energética,  aprovados  no  Programa  Brasileiro  de  Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro  e
apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra
“A”, aposta ao produto e/ou em sua embalagem;

9.7  que  os  eletrodomésticos  fornecidos  utilizem  gases  refrigerantes
ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

10. CUSTO ESTIMADO PARA 2020, a ser conferido pela SEIC:

10.1. Aproximadamente R$ 3.450,00 para aquisição dos 03 frigobares e
R$ 2.080,00 para aquisição dos 04 micro-ondas, num total de R$ 5.520,00.

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR
Chefe de Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
TOTAL

REGISTRADO
PEDIDO
MÍNIMO
(2020)

VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO

(R$)

VALOR MÁXIMO
TOTAL

(R$)

1

Refrigerador Tipo Frigobar, cor 
branca

Características Técnicas MÍNIMAS:

01 –  Tensão de funcionamento:
220V ou bivolt, 60 Hz;

02 – Volume total de 110 a 125
litros;

03  –  Refrigerador  e  congelador
acoplados;

04  –  Gabinete  em  aço  com
tratamento  anti-ferrugem  e
pintura  eletrostática,  na  cor
branca, com secagem em estufa
de alta temperatura;

05 – Pés ajustáveis para obter o
nivelamento adequado;

06  –  Prateleiras  removíveis  e
local apropriado para garrafas;

07 – Termostato para ajuste de
temperatura;

08  –  Consumo  máximo
(Kw/mês): 20,0;

09  –  Produto  aprovado  no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro,
possuindo  Etiqueta  Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE)
da  classe  de  maior  eficiência,
representada  pela  letra  “A”,
aposta  ao  produto  ou  em  sua
embalagem.  Serão  aceitos
também  produtos  com  Selo
Procel de Eficiência Energética.

Unidade 20 03 839,99 16.799,80

Minuta de edital (0735749)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 67



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2

Forno Micro-ondas para uso do-
méstico

Características  Técnicas
MÍNIMAS:

01 –  Tensão de funcionamento:
220V ou bivolt;

02 – Capacidade entre 20 e 30
litros;

03 – Potência mínima de 600W;

04 – Display digital e relógio;

05 – Menu digital;

06  –  Luz  interna  e  porta  que
permita  a  visualização  do
interior do micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08  –  Produto  aprovado  no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro,
possuindo  Etiqueta  Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE)
da  classe  de  maior  eficiência,
representada  pela  letra  “A”,
aposta  ao  produto  ou  em  sua
embalagem.  Serão  aceitos
também  produtos  com  Selo
Procel de Eficiência Energética.

Unidade 30 04 420,00 12.600,00

Minuta de edital (0735749)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 68



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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

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

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

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

Processo nº 0005763-77.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Vice-Presidente,  no
exercício  da  Presidência,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,
Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
XX/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005,
do Decreto  nº 7.892,  de 23 de janeiro  de 2013, e  alterações,  e demais normas legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

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

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

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

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 objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

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

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

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
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idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

l) 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;

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

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

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

6.7.     O objeto  que  estiver  em desacordo  com as  especificações  do  edital  terá  seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
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SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

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

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;
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d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

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

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

7.4.4.  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.

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

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

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental,  principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;
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b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

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

11 - DA PUBLICAÇÃO.

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

12 – DO FORO.

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

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

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente,

no exercício da Presidência do TRE/AL

Pela Empresa:
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INFORMAÇÃO Nº 4997 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhora Secretária substituta,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços de
material permanente – Frigobar e Micro-ondas.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, de acordo com o Despacho
SEIC (0721795).

Foram complementadas no edital as disposições relativas ao pagamento e às sanções
administrativas.

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

Outrossim, informo que a Intenção de Registro de Preços nº 21/2020 restou deserta,
conforme comprovante (0735089).

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve
ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/07/2020, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/07/2020, às 21:48, 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
0735758 e o código CRC 43BD9BD0.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2020.
À Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral.
Assunto: Análise. Edital. Licitação.
 
Senhor Assessor,
 
Para cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso

X, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminhamos a
Vossa Senhoria o presente, para análise da minuta de edital,
consignada no evento SEI 0735749.

Ratificamos as inclusões e as complementações
efetivadas pela Seção de Licitações e Contratos, inclusive
quanto ao registro de exclusividade às microempresas e
empresas de pequeno porte na competição.

Por fim, em consonância com o novo entendimento
do Tribunal de Contas da União, consta a divulgação dos
preços médios estimados para contratação no corpo do edital
submetido à análise.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 24/07/2020, às 22:28, 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
0736135 e o código CRC 9B0E7195.
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PROCESSO : 0005763-77.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO : FASE INTERNA DE LICITAÇÃO. ANÁLISE DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL
PERMANENTE - FRIGOBARES E MICRO-ONDAS.

 

Parecer nº 1364 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 
Tratam os autos de Registro de Preços de material

permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme termo de
referência (0717094), elaborado pela Seção de Patrimônio -
SEPAT e aprovado pela Secretaria de
Administração (0721253).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,
para a devida pesquisa de preços (0721795), que utilizou a
ferramenta Banco de Preços dos materiais (0721783),
estimando o valor global em R$ 29.399,80 (vinte e nove mil
trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu que a contratação fosse
realizada por meio de licitação pelo sistema de registro de
preços, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019, com
participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte.

A inclusão de Intenção de Registro de Preços foi
incluida no evento (0729129), acabando por restar deserta
(0735089).

No evento  0735749, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0735758), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0736135.

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. 

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços de material permanente -
Frigobares e Micro-ondas.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.
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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 (0717094).

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 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em

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

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
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ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

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

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência.

 

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

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

 

ItemQuestionário
Sim
Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  0717093

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação? SIM 0717094

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

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

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

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

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

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

22O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM Item 9.

23Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0721253

PESQUISA DE PREÇOS

24Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0721795

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  

26Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM

0721783

Relatório
Banco
de
Preços

27A 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)
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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 0735749

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?

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

SIM  

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

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

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

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

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

42A 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

43A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início da prestação de serviços? SIM 0735749

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  

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
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46obrigação 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  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

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

54

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

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

SIM  

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

N/A  

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

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

andamento

57

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

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

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?

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

 Fase
posterior

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Fase
posterior

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

SIM
0729129

0735089

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Registro
de
Preços  -
 0722791

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), N/A  
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conforme o caso?

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

 

 6. CONCLUSÃO

Dessarte, esta Assessoria Jurídica aprova, nos
termos do parágrafo único do artigo 38, da Lei 8.666/93, e em
face de sua regularidade jurídica, a minuta (0735749) do
edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de material
permanente - Frigobares e Micro-ondas, tudo de acordo com a
a requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 27/07/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 27/07/2020, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736648 e o código CRC 282041D5.

0005763-77.2020.6.02.8000 0736648v8

Parecer 1364 (0736648)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 88



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 27 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, a abertura da
fase externa do presente certame,  na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando
aquisição de material permanente - Frigobares e Micro-
ondas, consoante minuta 0735749, aprovada pela Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1364 (0736648).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/07/2020, às 13:02, 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
0736936 e o código CRC 9E2DC13E.

0005763-77.2020.6.02.8000 0736936v1
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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 : 0005763-77.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de material permanente. Frigobares e Aparelhos de
Microondas.

Decisão nº 1941 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0736936.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, nas
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para eventual
aquisição de material permanente - Frigobares e Aparelhos de
Microondas, com vistas a atender aos pedidos das unidades deste
Tribunal e dos Cartórios Eleitorais, tudo de acordo com a justificativa
constante no Termo de Referência (0717094) e Anexo, elaborado pela
Seção de Patrimônio - SEPAT e aprovado pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0735749, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1364 (0736648) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 28/07/2020, às 19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737607 e o código CRC BDDA67CB.
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Considerando a determinação consignada na

Decisão 1941, 0737607, encaminho os presentes autos para
publicação do instrumento convocatório da licitação.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2020, às 22:23, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737731 e o código CRC EC195036.
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PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº 49Nº 49/2020/2020

PROCESSO Nº: 0005763-77.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 18 de agosto de 2020
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito nes-
te Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – Frigoba-
res e Micro-ondas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administra-
ção.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07
de  agosto  de  2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.

1 - DO OBJETO.

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
Frigobares e Micro-ondas, 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 será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
União.

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3. A  existência  de  preços registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo” constante no Anexo I-
A,  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 para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.2. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

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

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte,  para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
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a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previ-
dência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

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

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item ofertado;
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b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, mo-
delo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais,
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para pos-
síveis pagamentos;

7.2. Junto com a proposta de preços, deverá ser apresentada, ainda:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua garantia
gratuita,  através  de  assistência  técnica  autorizada  nesta  capital,  quanto  aos  reparos,
substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto não disponha
de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se responsabilizar pelos custos
necessários  ao  reparo/troca  do  produto  em  outra  cidade,  incluindo  aí  aqueles  com
transporte e outros necessários à resolução do problema;

b)  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos,  dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos.  Essa exigência pode ser substituída por    folder   de    site   com o  
respectivo link para comprovação de sua veracidade.

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
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8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

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

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

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

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

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

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.

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

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

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
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três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

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

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

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

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

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

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-
te Edital e seus anexos. 

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

8.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;
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8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

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

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

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

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
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nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

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

9.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO.
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10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-
to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-
dastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

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

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6.Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles  exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-
lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-
jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-
dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa  ou  empresa  de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
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exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art.
4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço pa-
trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

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

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

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

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
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10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
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dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

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

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

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

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

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

Edital do PE nº 49/2020 (0739850)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 107



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar  a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

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

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada  de fornecedor classificado em assinar  a  ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

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

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
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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 objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b)  Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

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

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

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) 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;

l) 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;

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

n)  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
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Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

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

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

20.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

207.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
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b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim con-
siderado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b” acima;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento/ Nota de
Empenho.

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
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do contrato celebrado.

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

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

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

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

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

21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

22- DO PAGAMENTO.

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
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c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030
(Material de Consumo).

25 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

25.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

25.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a terceiro,
os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os
móveis,  instalados  ou  substituídos  e  a  presença  da  fiscalização  não  diminuirá  a
responsabilidade da empresa na sua execução;

25.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após comunicação da
Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em
geral;

25.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além das
seguintes:

25.5. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que
comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos
serviços;

25.6. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com
as  exigências,  ou  aquele  que  não  seja  comprovadamente  original  e  novo,  assim
considerados de primeiro uso;

25.7. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja
efetuado  testes  de  conformidade.  Nestes  testes,  os  produtos  poderão  ser  abertos,
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manuseados,  desmontados,  receber  cortes,  secções,  vincos  ou  movimento  nas  peças,
sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final  da avaliação
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

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

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

26.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

26.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

26.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, 03 de agosto de 2020.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1.  O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objetivo  a  aquisição
eventual,  através  de  ARP,  de  Aparelhos  de  Utensílios  Domésticos  –  Frigobares  e
Microondas  -  Conta  Contábil  123110301,  necessários  para  atender  aos  pedidos  das
unidades  deste  Tribunal  e  de  cartórios  eleitorais,  conforme  especificações  técnicas
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;

1.2.  As  quantidades  descritas  são  estimativas  máximas  para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades  dos  pedidos  definidas  de  acordo  com  os  levantamentos  efetuados  pela
SEPAT;

1.3.  Garantimos, para o exercício de 2020, uma compra mínima de 03
frigobares e 04 aparelhos de micro-ondas.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1.  A  aquisição  está  vinculada  ao  atendimento  das  necessidades  de
melhoria  nas  condições  de  trabalho.  Para  tanto,  nos  preocupamos em  realizar  um
procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de
critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de Referência;

2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos utilizados neste
Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste
natural,  provocado,  notadamente,  por  um período  estendido  de  utilização.  Em razão
disso, alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;

2.3.  Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1.  Deverá  conter:  discriminação  detalhada  do  produto,  a  dimensão
exata do produto cotado,  sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o
valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da
proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente,
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;

3.2.  Os  valores  a  serem apostos  na  proposta  de  preços  da  empresa
deverão prever a incidência de outras despesas como transporte, tributos, embalagens,
serviços;

3.3. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor
por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo
Único e Edital do Pregão;
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3.4. Junto com a proposta comercial deverá ser apresentado:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos
reparos,  substituição  de  peças,  acessórios  e  outros  itens  que  acusarem  defeito  de
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico.  Caso o
produto  não  disponha  de  assistência  técnica  local,  a  empresa  vencedora  pode  se
responsabilizar  pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade,
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.  1.  Local  da  Entrega:  no  almoxarifado  deste  Regional,  situado  na
Avenida  Menino  Marcelo,  7200-D,  Via  Expressa  Maceió-AL,  dentro  do  horário  de
expediente do Órgão;

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.

5 - RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:

a) Provisoriamente - pela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) Definitivamente - pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05
dias  úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias.

6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

6.1.  A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

6.2.  Sem  prejuízo  da  plena  responsabilidade  da  empresa  perante  o
Tribunal  ou a terceiro,  os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização,  a
qualquer  hora,  em  todos  os  móveis,  instalados  ou  substituídos  e  a  presença  da
fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
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6.3.  Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após
comunicação  da  Seção  de  Patrimônio,  efetuar  as  chamadas  relativas  à  manutenção
corretiva e ajustes em geral;

6.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito
de  exigir  o  cumprimento  de todos os  itens  do Termo de Referência,  da  proposta  da
empresa, além das seguintes:

6.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa  que  comprometa  a  perfeita  execução  dos  serviços;  que  crie  obstáculos  à
fiscalização;  que  não  corresponda  às  técnicas  ou  às  exigências  disciplinares  da
Administração;  ou  aquele  cujo  comportamento  ou  capacidade  técnica  a  fiscalização
julgue impróprio para a execução dos serviços;

6.4.2. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja
de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo,
assim considerados de primeiro uso;

6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens,
para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser
abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças,  sendo  devolvidos  à  contratada  no  estado  em  que  se  encontrem  ao  final  da
avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida,
no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por
escrito da comissão de recebimento.

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

7.1.  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

7.3.  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,
mão-de-obra,  embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

7.4.Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  de  seus  empregados  na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
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8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano
de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2  que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;

9.3  que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  –
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos
seus similares;

9.4  que  os  bens  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em
embalagem individual  adequada,  com o menor volume possível,  que utilize materiais
recicláveis,  de  forma  a  garantir  a  máxima  proteção  durante  o  transporte  e  o
armazenamento;

9.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.6  que  os  bens  apresentem  menor  consumo  e  maior  eficiência
energética,  aprovados  no  Programa  Brasileiro  de  Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro  e
apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra
“A”, aposta ao produto e/ou em sua embalagem;

9.7  que  os  eletrodomésticos  fornecidos  utilizem  gases  refrigerantes
ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

10. CUSTO ESTIMADO PARA 2020, a ser conferido pela SEIC:

10.1. Aproximadamente R$ 3.450,00 para aquisição dos 03 frigobares e
R$ 2.080,00 para aquisição dos 04 micro-ondas, num total de R$ 5.520,00.

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR
Chefe de Seção

Edital do PE nº 49/2020 (0739850)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 122



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
TOTAL

REGISTRADO
PEDIDO
MÍNIMO
(2020)

VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO

(R$)

VALOR MÁXIMO
TOTAL

(R$)

1

Refrigerador Tipo Frigobar, cor 
branca

Características Técnicas MÍNIMAS:

01 –  Tensão de funcionamento:
220V ou bivolt, 60 Hz;

02 – Volume total de 110 a 125
litros;

03  –  Refrigerador  e  congelador
acoplados;

04  –  Gabinete  em  aço  com
tratamento  anti-ferrugem  e
pintura  eletrostática,  na  cor
branca, com secagem em estufa
de alta temperatura;

05 – Pés ajustáveis para obter o
nivelamento adequado;

06  –  Prateleiras  removíveis  e
local apropriado para garrafas;

07 – Termostato para ajuste de
temperatura;

08  –  Consumo  máximo
(Kw/mês): 20,0;

09  –  Produto  aprovado  no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro,
possuindo  Etiqueta  Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE)
da  classe  de  maior  eficiência,
representada  pela  letra  “A”,
aposta  ao  produto  ou  em  sua
embalagem.  Serão  aceitos
também  produtos  com  Selo
Procel de Eficiência Energética.

Unidade 20 03 839,99 16.799,80
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2

Forno Micro-ondas para uso do-
méstico

Características  Técnicas
MÍNIMAS:

01 –  Tensão de funcionamento:
220V ou bivolt;

02 – Capacidade entre 20 e 30
litros;

03 – Potência mínima de 600W;

04 – Display digital e relógio;

05 – Menu digital;

06  –  Luz  interna  e  porta  que
permita  a  visualização  do
interior do micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08  –  Produto  aprovado  no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro,
possuindo  Etiqueta  Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE)
da  classe  de  maior  eficiência,
representada  pela  letra  “A”,
aposta  ao  produto  ou  em  sua
embalagem.  Serão  aceitos
também  produtos  com  Selo
Procel de Eficiência Energética.

Unidade 30 04 420,00 12.600,00
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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

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

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

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

Processo nº 0005763-77.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 49/2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Vice-Presidente,  no
exercício  da  Presidência,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,
Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
49/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005,
do Decreto  nº 7.892,  de 23 de janeiro  de 2013, e  alterações,  e demais normas legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 49/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 49/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

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

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 objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

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;

Edital do PE nº 49/2020 (0739850)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 127



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

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

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
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idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

l) 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;

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

n) 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 Di-
reito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

6.7.     O objeto  que  estiver  em  desacordo  com as  especificações  do  edital  terá  seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
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SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

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

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;
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d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

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

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

7.4.4.  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.

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

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

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;
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b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

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

11 - DA PUBLICAÇÃO.

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

12 – DO FORO.

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

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

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente,

no exercício da Presidência do TRE/AL

Pela Empresa:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 39 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020

 

PROCESSO Nº: 0005763-77.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 18 de agosto de 2020

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

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando
o Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-
ondas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
 
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
1 - DO OBJETO.
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – Frigobares e Micro-ondas, 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 será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu
extrato no Diário Oficial da União.
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do
TRE/AL.
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral a contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido
mínimo” constante no Anexo I-A, 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 para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.
 
3.2. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

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

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

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

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Edital 39 (0740275)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 135



h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
4 .5 . A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.
5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP -
Brasil.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema.
6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
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a) Valor unitário do item ofertado;
b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado,
sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o
total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta
e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente,
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
7.2. Junto com a proposta de preços, deverá ser apresentada, ainda:
a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital,
quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que
acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado
no item específico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a
empresa vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao
reparo/troca do produto em outra cidade, incluindo aí aqueles com transporte
e outros necessários à resolução do problema;
b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta,
para facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode
ser substituída por folder de site com o respectivo link para comprovação de
sua veracidade.
7.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem
de licitações públicas.
7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.
 
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
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ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser
inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.
8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.11 . Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência
ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;
8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.
8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.22.1. no país;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
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8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.
9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão
disponíveis no Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

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

 
9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de
2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
 
9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
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9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor, conforme disposto no item 8.24.
9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
10 – DA HABILITAÇÃO.
 
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

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

 
10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
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da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 
10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 
10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
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Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

 
10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.

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

 
10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição do item ofertado;
4. conter o preço unitário e total do item ofertado.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.
11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da
Lei nº 8.666/93).
11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
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11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

 
11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 
11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.
 
12 - DOS RECURSOS.
 
12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4 . Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 
14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.
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14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.
14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.
14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.
14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
 
16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
 
16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet,
tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da convocação para assinatura do documento, em conformidade com o
previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº
10.024/2019.
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
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conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às
penalidades cabíveis.
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
a) por razão de interesse público; ou
 
b) a pedido do fornecedor.
 
16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro
de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as
certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das
mesmas.
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
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Decreto n.º 7.892/2013.
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata, conforme subitem 16.15.
 
17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e
definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora.

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições
de idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do
objeto registrado a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item
16.15.
 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
neste Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas
técnicas exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital dentro do prazo de 15 (quinze) dias;
c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de
etiquetas por parte da empresa fornecedora;
d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação
vigente;
e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo
Fabricante;
f) Indicar endereço eletrônico (e - m a i l ) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.;
g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que
sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados
bancários da empresa;
 
i) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
k) 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;
l) 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;
 
ml) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
 
19 - DA PUBLICIDADE.
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19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na
Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas
às quintas-feiras e das 08 às 16hs às sextas-feiras.
 
20.2. Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a
verificação da conformidade dos mesmos com as especificações consignadas
na proposta de preço e no termo de referência. A Seção de Almoxarifado
informará, no prazo de até 03 (três) dias úteis do recebimento, à Seção de
Patrimônio;
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e
conferências necessárias e consequente aceitação.
 
20.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
20.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.
 
20.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
 
207. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 21.
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
 

1. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

2. não entregar a documentação exigida no edital;

 

3. apresentar documentação falsa;

 

4. causar o atraso na execução do objeto;
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5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 
 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

9. declarar informações falsas; e

 
j) cometer fraude fiscal.
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor
do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso.
Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação
do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor
do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias
de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do
contrato;

 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o
valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima;
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento/
Nota de Empenho.

 
21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.
 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
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atraso.
 
21.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação,
nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
22- DO PAGAMENTO.
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644
365 365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
23.1. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que
tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente
no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
a ) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;
b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;
d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs);
e ) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e
apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)
representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2020, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo).
 
25 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
 
25.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual
competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;
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25.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal
ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a
qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da
fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
25.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à
manutenção corretiva e ajustes em geral;
25.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de
exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta
da empresa, além das seguintes:
25.5. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às exigências
disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade
técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;
25.6. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e
novo, assim considerados de primeiro uso;
25.7. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para
que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão
ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou
movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se
encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o
contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão
de recebimento.
 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
26.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
26.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
26.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
26.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
26.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
26.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
 
26.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765.
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
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10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

Maceió/AL, 03 de agosto de 2020.
 
 

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

 
 

ANEXO I
 

TERMO DE REFERÊNCIA
 
1 – OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição eventual,
através de ARP, de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e
Microondas - Conta Contábil 123110301, necessários para atender aos pedidos
das unidades deste Tribunal e de cartórios eleitorais, conforme especificações
técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste
documento;
1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento
eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados
pela SEPAT;
1.3 . Garantimos, para o exercício de 2020, uma compra mínima de 03
frigobares e 04 aparelhos de micro-ondas.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de melhoria
nas condições de trabalho. Para tanto, nos preocupamos em realizar um
procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a
estipulação de critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas
neste Termo de Referência;
2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos utilizados neste
Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um
considerável desgaste natural, provocado, notadamente, por um período
estendido de utilização. Em razão disso, alguns com extenso tempo de
utilização devem ser objetos de substituição;
2.3 . Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido
fabricados através de critérios de sustentabilidade.

 
3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Deverá conter: discriminação detalhada do produto, a dimensão exata do
produto cotado, sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o
valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de
validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis
pagamentos;
3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverão
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prever a incidência de outras despesas como transporte, tributos,
embalagens, serviços;
3.3. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor por
item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência,
Anexo Único e Edital do Pregão;
3.4. Junto com a proposta comercial deverá ser apresentado:
a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital,
quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que
acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado
no item específico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a
empresa vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao
reparo/troca do produto em outra cidade, incluindo aí aqueles com transporte
e outros necessários à resolução do problema.
b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta,
para facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode
ser substituída por folder de site com o respectivo link para comprovação de
sua veracidade.

 
4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo
estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;
4.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL, dentro do horário de
expediente do Órgão;
4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.

 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:
a) Provisoriamente - pela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
b) Definitivamente - pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e
conferências necessárias.

 
6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual
competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;
6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou
a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a
qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da
fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
6.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após
comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à
manutenção corretiva e ajustes em geral;
6.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de
exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta
da empresa, além das seguintes:
6.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às exigências
disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade
técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;
6.4.2. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e
novo, assim considerados de primeiro uso;
6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para
que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão
ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou
movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se
encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o
contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão
de recebimento.
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7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo
Fabricante;
7.3. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
7.4.Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com
a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que
sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com
as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
8.3. Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e
definitivos;
8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que
tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente
no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
9 .2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;
9 .3 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
9.4 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;
9.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs);
9.6 que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e
apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)
representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
9 . 7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes
ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.
10. CUSTO ESTIMADO PARA 2020, a ser conferido pela SEIC:
10.1. Aproximadamente R$ 3.450,00 para aquisição dos 03 frigobares e R$
2.080,00 para aquisição dos 04 micro-ondas, num total de R$ 5.520,00.

 
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR

Chefe de Seção
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ANEXO I-A
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. TOTAL
REGISTRADO

 
PEDIDO
MÍNIMO
(2020)

 
VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
(R$)

 
VALOR
MÁXIMO
TOTAL
(R$)

1

Refrigerador
Tipo Frigobar,
cor branca
Características
Técnicas
MÍNIMAS:
01 – Tensão de
funcionamento:
220V ou bivolt,
60 Hz;
02 – Volume
total de 110 a
125 litros;
03 –
Refrigerador e
congelador
acoplados;
04 – Gabinete
em aço com
tratamento
anti-ferrugem
e pintura
eletrostática,
na cor branca,
com secagem
em estufa de
alta
temperatura;
05 – Pés
ajustáveis para
obter o
nivelamento
adequado;
06 – Prateleiras
removíveis e
local
apropriado
para garrafas;
07 –
Termostato
para ajuste de
temperatura;
08 – Consumo
máximo
(Kw/mês): 20,0;
09 – Produto
aprovado no
Programa
Brasileiro de
Etiquetagem
(PBE) do

Unidade 20 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
839,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.799,80

Edital 39 (0740275)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 156



Inmetro,
possuindo
Etiqueta
Nacional de
Conservação
de Energia
(ENCE) da
classe de maior
eficiência,
representada
pela letra “A”,
aposta ao
produto ou em
sua
embalagem.
Serão aceitos
também
produtos com
Selo Procel de
Eficiência
Energética.

2

Forno Micro-
ondas para
uso
doméstico
Características
Técnicas
MÍNIMAS:
01 – Tensão de
funcionamento:
220V ou bivolt;
02 –
Capacidade
entre 20 e 30
litros;
03 – Potência
mínima de
600W;
04 – Display
digital e
relógio;
05 – Menu
digital;
06 – Luz
interna e porta
que permita a
visualização do
interior do
micro-ondas;
07 – Prato
giratório;
08 – Produto
aprovado no
Programa
Brasileiro de
Etiquetagem
(PBE) do
Inmetro,
possuindo
Etiqueta
Nacional de
Conservação
de Energia
(ENCE) da
classe de maior
eficiência,
representada
pela letra “A”,
aposta ao
produto ou em
sua
embalagem.
Serão aceitos
também

Unidade 30 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.600,00

Edital 39 (0740275)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 157



produtos com
Selo Procel de
Eficiência
Energética.

 
ANEXO II

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 
Dados da Empresa:
 
 

Razão
Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site
internet  

Dados do Representante da Empresa:
 
 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart.
Identidade  

Orgão
Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa
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Banco  

Agência  

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/2020

 
Processo nº 0005763-77.2020.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 49/2020
 
 
MINUTA
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste
ato representado por seu Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado,
portador da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os
preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ
…....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do
Pregão Eletrônico nº 49/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de
setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.
 
 
1 – DO OBJETO.
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 49/2020:
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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 16.3.1
do edital do PE nº 49/2020:
 
 
 
 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze)
meses a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias a
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
 
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 objeto registrado a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata.
 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c ) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e
definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora.
 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições
de idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do
objeto registrado a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata.
 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

 
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
neste Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas
técnicas exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital dentro do prazo de 15 (quinze) dias;
c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de
etiquetas por parte da empresa fornecedora;
d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação
vigente;
e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo
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Fabricante;
f) Indicar endereço eletrônico (e - m a i l ) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.;
g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que
sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados
bancários da empresa;
 
i) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
k) 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;
l) 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;
 
ml) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
n) 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 RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na
Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas
às quintas-feiras e das 08 às 16hs às sextas-feiras.
 
6.2. Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a
verificação da conformidade dos mesmos com as especificações consignadas
na proposta de preço e no termo de referência. A Seção de Almoxarifado
informará, no prazo de até 03 (três) dias úteis do recebimento, à Seção de
Patrimônio;
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e
conferências necessárias e consequente aceitação.
 
6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.
 
6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
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6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 7.
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
 

1. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

2. não entregar a documentação exigida no edital;

 

3. apresentar documentação falsa;

 

4. causar o atraso na execução do objeto;

 

5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 
 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

9. declarar informações falsas; e

 
j) cometer fraude fiscal.
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor
do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso.
Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação
do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor

Edital 39 (0740275)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 163



do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias
de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do
contrato;

 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o
valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima;
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento
/ Nota de Empenho.

 
7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.
 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.
 
7.4.4. 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.
 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação,
nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
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7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
8- DO PAGAMENTO.
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota
Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644
365 365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
9.1. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que
tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente
no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
a ) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;
b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
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individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;
d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs);
e ) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e
apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)
representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
 
10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº
7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.
 
11 - DA PUBLICAÇÃO.
 
11.1. O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.
 
12 – DO FORO.
 
12.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em
duas vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue
assinado pelas partes.
 

Maceió, XX de XXXX de 2020
 

Pelo TRE/AL:
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente,

no exercício da Presidência do TRE/AL
 
 

Pela Empresa:

Em 04 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/08/2020, às 15:24, 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
0740275 e o código CRC 16BAA801.

0005763-77.2020.6.02.8000 0740275v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 03/08/2020 16:17:57 

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

Órgão UASG de Atuação 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação * Ano da Licitação 

00049 / 2020

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão

 Concorrência

 Tomada de Preços

 Convite

 Concurso

Revogada

Anulada

Suspensa

 Tradicional

 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar Limpar

UASG 
Origem

Modalidade de 
Licitação

Nº da 
Licitação

Característica Objeto
Situação Atual 

da Licitação
Ação

70011
Pregão 

Eletrônico
00049/2020

Registro de Preço 
(SRP)

Registro de Preços de Aparelhos de Utensílios 
Domésticos – Frigobares e Microondas, conforme 
o edita...

Licitação A 
Publicar

Visualizar 

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 03/08/2020 16:16:29 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos

Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 05/08/2020 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 Modo de Disputa 

Pregão 00049/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00021/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD 

005763-77.2020 Menor Preço Não Não

Validade da Ata SRP Quantidade de Itens 

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 2

Objeto 

Registro de Preços de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas, conforme o edital e seus anexos.

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

05/08/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação 

A partir de  05/08/2020  às 08:00 Em 18/08/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade 
Gestora 

Unidade Gestora 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho 

00001 2020    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0740649)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 168



 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 03/08/2020 16:18:57 

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

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00049/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00021/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD 

005763-77.2020 Menor Preço Não Não

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

Validade da Ata SRP Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados 

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 2 2 0

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

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto 

Registro de Preços de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas, conforme o 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 

087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Vice-presidente em Exercício

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação 

05/08/2020

CPF do Responsável Nome Função 

012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG Gestão Empenho 

70011 00001 2020NE000032

Disponibilidade do Edital 

Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital 

A partir de 05/08/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço 

Logradouro 

Avenida Aristeu de Andrade, 33

Bairro 

Farol
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 03/08/2020 16:19:52 

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

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00049/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00021/2020

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

2 2 0 Não 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 

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

Critério 
de Valor

Grupo
Consis-
tente?

Ação

1 M 
436864 - 
Frigobar

- 20 Unidade Menor Preço Tipo I Não 
Valor 

Máximo 
Aceitável 

- Sim Visualizar

2 M 
463062 - 
Forno 
microondas

- 30 Unidade Menor Preço Tipo I Não 
Valor 

Máximo 
Aceitável 

- Sim Visualizar

(*) M - Material    S - Serviço 

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Nova Pesquisa de Licitações

2 registros encontrados, exibindo todos os registros. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 03/08/2020 16:20:44 

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

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00049/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00021/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não Não

Item

Nº do Item Tipo de Item Item 

1 Material 436864 - Frigobar

Unidade de Fornecimento 

Unidade

Descrição Detalhada 

Frigobar, capacidade: 116 l, tensão alimentação: 110,220 v, cor: branca, características adicionais: etiqueta 

eficiência energética "a"

 Item Sustentável 

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$) 

20 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável 839,9900

Valor Sigiloso?  Sim  Não 

Tipo de Benefício Grupo 

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010 

Intervalo Mínimo entre Lances 

Permitir Adesões  Sim  Não 

Quantidade Máxima para Adesões 

40

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 20

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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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 03/08/2020 16:21:53 

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

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00049/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00021/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não Não

Item

Nº do Item Tipo de Item Item 

2 Material 463062 - Forno microondas

Unidade de Fornecimento 

Unidade

Descrição Detalhada 

Forno microondas, material: aço, capacidade: 20 l, potência: 620 w, voltagem: 110 v, características adicionais: com 

prato giratório, cor: branca

 Item Sustentável 

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$) 

30 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável 420,0000

Valor Sigiloso?  Sim  Não 

Tipo de Benefício Grupo 

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010 

Intervalo Mínimo entre Lances 

Permitir Adesões  Sim  Não 

Quantidade Máxima para Adesões 

60

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 30

Item Anterior Ir para o Item: 2 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações
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1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
S EC R E T A R I A

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Espécie: PROCESSO SEI Nº 000702/2003.01. Objeto: Aquisição de forma fracionada de
combustível, gasolina comum tipo c, à frota de veículos oficiais da 1ª Auditoria da 3ª CJM.
VIGÊNCIA: 01/08/2020 a 31/07/2021. CONTRATANTE: 1ª Auditoria da 3ª CJM.
CONTRATADA: GB Comércio de Combustíveis EIRELI, registrada no CNPJ/MF sob o nº
27.580.127/000183. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R$
14.572,80 (quatorze mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). Programa de
Trabalho 02.061.0033.4225.0001. Processamento de Causas e Gestão Administrativa na
JMU, PO 167544  JUPROC, Elemento de Despesa 3.3. 90.30. Data da Assinatura:
30/07/2020. ASSINAM: Dr. ALCIDES ALCARAZ GOMES, Juiz Federal da Justiça Militar, pela
contratante e, GIOVANA BIANCHI COBUCCI, pela contratada.

AUDITORIA DA 12ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: quinto termo aditivo ao contrato 3/2015 celebrado entre a Auditoria da 12ª CJM,
CNPJ nº 00.497.552/002443, e a empresa Tawrus Segurança e Vigilância LTDA., registrada
no CNPJ nº 09.406.386/000100, visando a prorrogação de sua vigência. OBJETO: prestação
de serviços de segurança e vigilância armada 24h. VIGÊNCIA: 2 (dois) meses, de 2/8/2020
a 1/10/2020 VALOR: R$72.629,76 (setenta e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e
setenta e seis centavos), correspondente a 2 (dois) pagamentos mensais de R$36.314,88
(trinta e seis mil trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos). FUNDA M E N T O
LEGAL: art. 57, § 4º, da Lei 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 31/07/2020. ASSINAM: a
Exma. Senhora Denise de Melo Moreira, Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, pela
Contratante. O Senhor Raimundo Santana de Freitas, pela Contratada. PROCESSSO nº: SEI
000040/1612.01.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 88/2020

Processo nº TRF2EOF2020/0147. Objeto: Aquisição de material de consumo para
processamento de dados  Pen drive 256GB. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o
objeto do pregão em epígrafe à empresa G9 SOLUÇÕES LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC  04/08/2020)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 91/2020

Processo nº TRF2EOF2020/0069. Objeto: Contratação de companhia seguradora para
cobertura dos bens imóveis, pertencentes à União, utilizados pelo Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, bem como para os bens móveis, integrantes de seu patrimônio, e
alocados nos referidos imóveis, pelo período de 12 (doze) meses. O Senhor Pregoeiro
decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa SOMPO SEGUROS S.A., os
itens 1, 2 e 3.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC  04/08/2020)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF2020/154. Objeto: Aquisição de cadeiras para o CCJF, sofás para áreas de
recepção do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e cadeira ergonômica, com
fornecimento e instalação, através do Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 05/08/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604,
Centro  Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028500095
2020. Entrega das Propostas: a partir de 05/08/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/08/2020 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet  04/08/2020) 90028000012020NE000298

S EC R E T A R I A  G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF2ª RG; Contratada: Energiza Engenharia Eireli; Objeto do 4º Termo
Aditivo: Manter, por mais 06 (seis) meses, a partir de 01/07/2020, 01 (um) posto de
trabalho de "Meio Oficial de Marcenaria", 02 (dois) postos de trabalho de "Pintor" e 02
(dois) de "Auxiliar de Manutenção", na Cláusula Segunda do Contrato original, adequando
proporcionalmente o item 8.1 que trata do "Preço"; Fundamento Legal: Artigo 65, inciso I,
alínea b c/c § 1°, da Lei n° 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.061.0033.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.37.04; Data da assinatura:
29/06/2020; Proc. n.º TRF2EOF2018/00137; Contrato n.º 014/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processos nºs 000983150.2016.4.03.8000  TRF 3ª Região e 001293380.2016.4.03.8000 
JFPGSP; Espécie: Termo Aditivo nº 04.012.19.2016 ao Contrato nº 04.012.10.2016;

Órgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/000176 e
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/000178;
Contratada: MPS INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 78.583.721/000169; Objeto: alteração da
composição dos postos de trabalho sob responsabilidade do TRF 3ª Região, a partir de
03/08/2020; Fundamento Legal: fundamento no artigo 65, inciso I, "a" e "b" e §1º da Lei
8.666/93; Data de assinatura: 31/07/2020; Vigência: a partir da data de sua assinatura;
Valor total: R$ 50.791,81; Procedimento Licitatório: inexigibilidade de licitação, fundamento
no art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/1993; Signatários: pelos Contratantes, Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente do TRF 3ª Região, e Marcio
Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo; pela
Contratada, Sr. Paulo Roberto Absy, SócioDiretor.

DIRETORIAGERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 044/2020, Proad 54194/2019. Partes: TRT2ª Região e a Empresa Alexandre Rios
Maciel. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas
de ar condicionado instalados nas dependências da Região 8. Valor mensal: R$ 7.500,00.
Vigência: 10/08/2020 a 09/08/2021. Assinam em 04/08/2020, pelo TRT2ª Região: Rilma
Aparecida Hemetério, Desembargadora Presidente e, pela empresa: Alexandre Rios
Maciel.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

10º Termo Aditivo ao Contrato 081/2008, Proad 15790/2019. Partes: TRT2ª Região e
Machado Miguel Administradora de Bens Ltda. Objeto: Mantém o valor do aluguel de
27/08/2020 a 26/08/2021. Assinam em 31/07/2020, pelo TRT2ª Região: Rilma Aparecida
Hemetério, Desembargadora Presidente e, Milton Machado Miguel, sócio.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 002019542.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de 13 (treze) inscrições
no "15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros", na modalidade online ao vivo; Contratada:
Instituto Negócios Públicos do Brasil  Estudos e Pesquisas na Administração Pública  INP
 Ltda (CNPJ nº 10.498.974/000281); Valor Total: R$20.800,00 (vinte mil e oitocentos
reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei
nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, DiretorGeral; Ratificação:
Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 014/2020 (PROAD nº 38015/2020)  Objeto: Registro de preços para
aquisição de caixa arquivo de papelão e de plástico corrugado, disponível em
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/SRPPagina.pdf.
Ata nº 025/2020  Registrados os itens 1 e 2 à empresa Potencial Embalagens Promocionais
Ltda., CNPJ: 09.042.405/000167, nos valores unitários de: item 1  R$1,36, item 2  R$1,36.
Vigência: 29/07/2020 a 28/07/2021.
Ata nº 026/2020  Registrado o item 3 à empresa Salenas Materiais Para Escritório Eireli.,
CNPJ: 07.065.674/000113, no valor unitário de: item 3  R$2,32. Vigência: 04/08/2020 a
03/08/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2020

O TRF 5ª Região torna público que o Pregão Eletrônico nº 09/2020 (fornecimento e
instalação de05 (cinco) equipamentos de refrigeração) restou fracassado por ausência de
propostas válidas.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC  04/08/2020) 090031000012020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo nº 000117032.2020.6.01.8000. Termo de Execução Descentralizada n. 01/2020.
Partícipes: Tribunal Regional Eleitoral do Acre (CNPJ  05.910.642/000141) e Universidade
Federal do Pará UFPA, CNPJ: 34.621.748/000123). Objeto: implantação de modelo de
gestão por competência no âmbito do TREAC. Vigência: 12 meses, podendo ser
prorrogado uma vez, por até 06 meses. Data de assinatura: 04/08/2020. Assinam: Desa.
Denise Castelo Bomfim, Presidente do TREAC, e Prof. Doutor Emmanuel Zagury Tourinho,
Reitor da UFPA.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIAGERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 000313341.2017.6.24.8000. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 04/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: BRG ENGENHARIA LTDAME., CNPJ nº
14.272.924/000151. Objeto: alterar, com fundamento no art. 61 da Lei 8.666/1993, a
denominação da empresa contratada, originalmente intitulada RANGEL GONÇALVES BRAGA
 ME, cujo nome que passa a ser BRG ENGENHARIA LTDAME, permanecendo o mesmo
CNPJ n.º 14.272.924/000151. Data de assinatura: 04/08/2020. Signatários: Jonathas Santos
Almeida de Carvalho, DiretorGeral do TRE/AC, Rangel Gonçalves Braga, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 000821072.2019.6.02.8000; Objeto: contratação do curso ''Impasses na
Gestão Contratual e Análise de Planilha de Custos (EAD)'', para capacitação de 25
servidores, com duração de 24 horas; empresa: GRUPO CENTRUM CONSULTORIA,
CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, CNPJ 12.622.988/000100; valor: R$ 44,83, a horaaula por
participante; valor total: R$ 26.900,00; Fund. Legal: art. 25,caput, da lei nº. 8.666/93;
Ratificação e Autorização pelo Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, VicePresidente e Corregedor,
no exercício da Presidência do TRE/AL, em 16/07/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 00576377.2020. Objeto: Registro de Preços de Aparelhos de Utensílios

Domésticos  Frigobares e Microondas, conforme o edital e seus anexos.. Total de Itens

Licitados: 2. Edital: 05/08/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de

Andrade, 33, Farol  Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115

000492020. Entrega das Propostas: a partir de 05/08/2020 às 08h00 no site

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/08/2020 às 14h00 no site

www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  04/08/2020) 70011000012019NE000032
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2020.

À CPREG, 

Ao Senhor Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 05/08/2020, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741015 e o código CRC 579935D6.

0005763-77.2020.6.02.8000 0741015v1
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�]�ĝfij̀ a�̀ _�n]_]qoĥ�E�DH�A�ZD�EIZ@ZIHBZBCE||�E��EKCrS AEZ�H¡CrKZ¢ AE||twxxtE��EIADE�DZrIZ�
IZDZIKCD£SKHIZSEZBHIHArZHSECKH¤GCKZEC�HIH¥rIHZECrCD�¦KHIZE§Z§
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
Sr. Secretário de Administração.
 
Reporto-me no presente para registrar o fracasso do

Pregão 49/2020, ITENS 01 e 02, mat. permenante, Frigobar e Forno
 Microondas, considerando que a maioria dos participantes
registraram a impossibilidade de alcançar o valor estimado pela
Adminstração, razão pela qual sugerimos a reavaliação da cotação de
preços.

Seguem os presentes documentos:

1. Ata Pregão 49/2020: 0747544
2. Termo de Adjudicação: 0747546

 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/08/2020, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747551 e o código CRC A343D4D5.
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos a essa Diretoria-Geral,

pedindo vênia para sugerir que sejam homologados os atos
realizados pelo Sr. Pregoeiro, que declarou fracassado o
Pregão nº 49/2020, que tinha por objeto o Registro de
Preços de material permanente – Frigobares e Micro-
ondas, conforme assentado no Despacho PREG 0747551.

Solicito, por oportuno, que seja autorizada a
repetição do certame, posto mantida a necessidade do
material, com a cautela de ser aferida a estimativa de preços,
como forma de se evitar novo fracasso da licitação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2020, às 01:31, 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
0748046 e o código CRC C5ACF450.
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Constatado o fracasso do certame licitatório, conforme

informação do Sr. Secretário de Administração deste Regional
(0748046), baseada na comunicação do Pregoeiro (0747551),
submeto à elevada consideração
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vice-Presidente, no
exercício da Presidência, a homologação dos atos praticados pelo
Pregoeiro, efetuados no Pregão nº 49/2020, sugerindo, outrossim, a
autorização para repetir o referido certame, com a cautela de ser
aferida a estimativa de preços, como forma de se evitar novo
fracasso da licitação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/08/2020, às 22:28, 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
0748516 e o código CRC 6C2F3467.

0005763-77.2020.6.02.8000 0748516v1

Conclusão GDG 0748516         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 186



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 : 0005763-77.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Repetição. Certame licitatório.

 

Decisão nº 2075 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral no evento SEI 0748516, com fulcro nas informações da
Secretaria de Administração (0748046) e Despacho PREG
SEI 0747551, noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico n° 49/2020,
que tinha por objeto o Registro de Preços de material permanente –
Frigobares e Aparelhos de Micro-ondas, HOMOLOGO os atos
praticados pelo Pregoeiro, nos termos do inciso IV, art. 7º, do
Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em que AUTORIZO a realização de
novo certame, com a providência cautelar de revisão da estimativa
de preços, a cargo da SEIC/COMAP.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências administrativas
que se revelem necessárias ou recomendáveis à consecução do feito. 
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 24/08/2020, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749177 e o código CRC 1062E698.
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.
Sigam os autos à COMAP, para cumprimento da

Decisão nº 2075, da Presidência (0749177) e registro do
fracasso do certame no Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2020, às 23:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751000 e o código CRC 77B50D46.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00049/2020 (SRP)

Às 23:50 horas do dia 25 de agosto de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 005763-77.2020,
Pregão nº 00049/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: FRIGOBAR
Descrição  Complementar:  FRIGOBAR,  CAPACIDADE  116  L,  TENSÃO  ALIMENTAÇÃO  110/220  V,  COR  BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ´A´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 839,9900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

18/08/2020
16:54:01 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado, considerando
que a maioria dos fornecedores consignaram a impossibilidade de

aceitar os valores estimados pela administração.

Homologado 25/08/2020
23:50:11

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: FORNO MICROONDAS
Descrição Complementar: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110
V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 420,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

18/08/2020
16:53:47

-
Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado, considerando

que a maioria dos fornecedores consignaram a impossibilidade de
aceitar os valores estimados pela administração.

Homologado
25/08/2020
23:50:12

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=864058&t...
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Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 0751000.
 
Após, à SLC para confecção de minuta de edital,

com vistas à repetição do certame.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/08/2020, às 13:00, 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
0751218 e o código CRC B34E1C49.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.289,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
3º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA / AM

Objeto: Aquisição de material para o Hotel de Trânsito Misto e para a Relações Públicas
do 3º Batalhão de Infantaria de Selva..

Descrição: FRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS
REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA 'A'

Data: 19/08/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:160137

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 51

Relatór io gerado no dia 26/08/2020 13:35:26  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0005763-77.2020.6.02.8000 - Aquisição Frigobar e Microondas

Pesquisa realizada entre 18/06/2020 17:50:11 e 26/08/2020 13:34:40

Item 1: Refrigerador Tipo Frigobar na cor branca

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

24 20 Unidades R$ 1.294,06 (un) R$ 25.881,20

Item 2: Forno Micro-ondas para uso doméstico

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

6 30 Unidades R$ 612,52 (un) R$ 18.375,60

Valor Global:  R$ 44.256,80

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 1.294,06 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 1.294,06

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Características Técnicas MÍNIMAS:01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz;02 – Volume total de 110 a 125 litros;
03 – Refrigerador e congelador acoplados;04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor br
anca, com secagem em estufa de alta temperatura;05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado;06 – Prateleiras re
movíveis e local apropriado para garrafas;07 – Termostato para ajuste de temperatura;08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0;
09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação d
e Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão acei
tos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética;

1 / 8 

Relatório BANCO DE PREÇOS ATUALIZADO (0751640)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 192

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160137&uasg=160137&numprp=132020&Seq=1


CatMat: 431266 - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS
REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A'

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.716.651/0002-14
* VENCEDOR *

LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 940,00

Marca: CONSUL                                            
Fabricante:  CONSUL                                            
Modelo :  FRIGOBAR 
Descrição:  FRIGOBAR,CAPACIDADE: 120L,ALTURA:84CM,LARGURA:52,7CM,PROFUNDIDADE:58,60CM,TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220V,COR: BRANCA,CARACTE
RÍSTI CAS ADICIONAIS:PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA DOUTORA HELOISA, 88 (92) 3249-2701 / (92) 3249-2701 antoniomoraiz@gmail.com

34.042.243/0001-04 SUELEN SILVA DE SOUZA 69456054187 R$ 956,97

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MRC12B 
Descrição:  FRIGOBAR, 124L, 110v ou 220V, cor branco, CARACTERÍSTICA(S): - com uma porta; - dotado de congelador; - capacidade interna total de armazena
gem de 116 (cento e dezesseis) litros; - dotado de gaveta para legumes na parte inferior; - dotado de aparador de água/gaveta de degelo para receber a água dec
orrente do degelo do congelador; - com prateleiras removíveis, além da tampa da gaveta de legumes; - prateleira para garrafas na porta; - ajuste de temperatura c
om pelo menos três níveis; - pés niveladores; - com gás ecológico, isento de CFC. MEDIDA(S) (mm): 501 L x 860 A x 540 P.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA H, 450 (65) 9267-4129 wscomercio.financeiro@gmail.com

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA R$ 1.158,73

Marca: ELECTROLUX                                            
Fabricante:  ELECTROLUX DO BRASIL S/A                                            
Modelo :  RE120 
Descrição:  FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUE
TA 'A'                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA C 149, 708 RODOLFO (62) 3996-2562 larecozinhacomercial@hotmail.com

19.910.840/0001-10 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI R$ 1.200,39

Marca: Electrolux                                            
Fabricante:  Electrolux                                            
Modelo :  Re120 
Descrição:  FRIGOBAR,CAPACIDADE: 120L,ALTURA:84CM,LARGURA:52,7CM,PROFUNDIDADE:58,60CM,TENSÃO ALIMENTA-ÇÃO:220V,COR: BRAN-CA,CARACTE
RÍSTI-CAS ADI-CIONAIS:PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R VICENTE SOARES DA COSTA, 136 THAYS (11) 3892-2771 magitech@uol.com.br

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R$ 1.289,00

Marca: CONSUL                                            
Fabricante:  CONSUL                                            
Modelo :  CRC12 
Descrição:  FRIGOBAR,CAPACIDADE:120L,ALTURA:84CM,LARGUR A:52,7CM,PROFUNDIDADE:5 8,60CM,TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220V,COR: BRANCA,CARACTE
RÍSTI CAS ADICIONAIS:PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA TTE AMERICO MORETTI, 557 (11) 5678-7500 / (11) 5677-0425 acarve.licita@outlook.com

61.080.107/0001-81 LIBERO COMERCIAL EIRELI R$ 1.296,66

Marca: CONSUL                                            
Fabricante:  CONSUL                                            
Modelo :  CONFORME EDITAL 
Descrição:  Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVET
AS/ETIQUETA 'A'                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R ADEMAR DE AZEVEDO MARQUES, 70 (11) 2201-3755 liberocomercial@terra.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI R$ 1.297,66
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MRC12B2 
Descrição:  FRIGOBAR,CAPACIDADE: 120L,ALTURA:84CM,LARGURA:52,7CM,PROFUNDIDADE:58,60CM,TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220V,COR: BRANCA,CARACTE
RÍSTI-CAS ADICIONAIS:PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 Ismael Geovani Reichert (47) 3057-3930 itaca@itaca.eco.br

28.315.329/0001-60 LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.297,66

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MRC12B2 
Descrição:  FRIGOBAR, CAPACIDADE: 124 LITROS, ALTURA: 86 CM, LARGURA: 50 CM, PROFUNDIDADE: 54 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR: BRANCA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R SEIRO NAKAMURA, 55 LUANA (41) 3203-8516 llcomercioequipamentos@gmail.com

32.969.749/0001-38 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI R$ 1.297,66

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  FRIGOBAR 120 LIT 
Descrição:  FRIGOBAR,CAPACIDADE: 120L,ALTURA:84CM,LARGURA:52,7CM,PROFUNDIDADE:58,60CM,TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220V,COR: BRANCA,CARACTE
RÍSTI-CAS ADICIONAIS:PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DELFIM DE SOUZA, 1000 DILSON (92) 99511-0655 rgguimaraes01@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R$ 1.544,58

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima

Objeto: Formação de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material
de copa e cozinha, mais especificamente produtos conhecidos no mercado
como Linha Branca (eletrodomésticos), para atender demanda da Seção de
Zeladoria do Ministério Público Estadual de Roraima, conforme quantidades e
especificações constantes no Anexo I Termo de Referência do Edital..

Descrição: FRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V,
COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

CatMat: 296146 - FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, COR
BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Data: 05/08/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:926196

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/08/2020 12:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.315.329/0001-60
* VENCEDOR *

LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.070,00

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MRC12B1 
Descrição:  Frigobar, com capacidade de 124 litros, com selo de eficiência energética PROCEL padrão ¨A¨, 127 volts, na cor branca.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R SEIRO NAKAMURA, 55 LUANA (41) 3203-8516 llcomercioequipamentos@gmail.com

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA R$ 1.163,35

Marca: ELECTROLUX                                            
Fabricante:  ELECTROLUX DO BRASIL S/A                                            
Modelo :  RE 120 
Descrição:  FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS                 
                   

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA C 149, 708 RODOLFO (62) 3996-2562 larecozinhacomercial@hotmail.com

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R$ 1.972,49
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CONSUL                                            
Fabricante:  CONSUL                                            
Modelo :  FRIGOBAR 
Descrição:  FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS                 
                   

Endereço: Telefone: Emai l :
R FERNANDES DE BARROS, 525 (41) 3026-3182 atendimento.gmtop@gmail.com

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA R$ 1.972,50

Marca: CONSUL                                            
Fabricante:  CONSUL                                            
Modelo :  CONSUL 
Descrição:  FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS                 
                   

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA Aquilino Dalla Costa, 609 TAIGO (54) 3273-1030 tiago@tjcimportadora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.048,60

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Justiça Federal 
Seção Judiciária do Paraná

Objeto: Registro de Preços de equipamentos eletrodomésticos (forno micro-ondas,
refrigeradores, fragmentadora de papel, televisor e ventilador) para a Seção
Judiciária do Paraná.

Descrição: FRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 100 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA
MULTIUSO, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

CatMat: 389911 - FRIGOBAR, 100 L, 127/220 V, BRANCA, GAVETA MULTIUSO,
PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Data: 31/07/2020 13:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:142020 / UASG:90018

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/08/2020 15:54

Homologação: 14/08/2020 17:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.315.329/0001-60
* VENCEDOR *

LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 900,57

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MRC12B1 
Descrição:  REFRIGERADOR PEQUENO (FRIGOBAR) 3.1. Refrigerador compacto, tipo frigobar, com capacidade líquida de 124 litros; 3.2. Pintura externa na cor 
“branco”; 3.3. Certificado pelo INMETRO: nível A de consumo de energia; 3.4. Voltagem compatível com 127V; 3.5. O material deverá ser novo, entregue na emb
alagem do fabricante e com todos os acessórios originais; 3.6. Garantia de 24 meses.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R SEIRO NAKAMURA, 55 LUANA (41) 3203-8516 llcomercioequipamentos@gmail.com

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI R$ 909,67

Marca: CONSUL                                            
Fabricante:  CONSUL                                            
Modelo :  MRC12B1 
Descrição:  Refrigerador pequeno (frigobar) Refrigerador compacto, tipo frigobar, com capacidade líquida de no mínimo 100 litros; 3.2. Pintura externa na cor 
1Cbranco 1D; 3.3. Certificado pelo INMETRO: nível A de consumo de energia; 3.4. Voltagem compatível com 127V; 3.5. O material deverá ser novo, entregue na 
embalagem do fabricante e com todos os acessórios originais; 3.6. Garantia mínima de 24 meses;                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 Ismael Geovani Reichert (47) 3057-3930 itaca@itaca.eco.br

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 924,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MRC12 
Descrição:  REFRIGERADOR PEQUENO (FRIGOBAR) 3.1. Refrigerador compacto, tipo frigobar, com capacidade líquida de no mínimo 100 litros; 3.2. Pintura ext
erna na cor “branco”; 3.3. Certificado pelo INMETRO: nível A de consumo de energia; 3.4. Voltagem compatível com 127V; 3.5. O material deverá ser novo, entre
gue na embalagem do fabricante e com todos os acessórios originais; 3.6. Garantia mínima de 24 meses; CONFORME EDITAL                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Taió R MARCOS HOSANG, 18 (47) 3562-1261

07.555.459/0001-09 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 934,56

Marca: Consul                                            
Fabricante:  Consul                                            
Modelo :  Crc12 
Descrição:  Refrigerador compacto, tipo frigobar, com capacidade líquida de no mínimo 100 litros; 3.2. Pintura externa na cor “branco”; 3.3. Certificado pelo IN
METRO: nível A de consumo de energia; 3.4. Voltagem compatível com 127V; 3.5. O material deverá ser novo, entregue na embalagem do fabricante e com todo
s os acessórios originais; 3.6. Garantia mínima de 24 meses; 3.7. Especificar marca e modelo; 3.8. Quantidade: 15 unidades                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R PROFESSOR RUBENS ELKE BRAGA, 285 RUBENS DOS REIS MORAIS (41) 3332-3299 licitacao@paralelascwb.com.br

30.957.312/0001-59 VITORIA LOGISTICA LTDA R$ 947,53

Marca: CONSUL                                            
Fabricante:  CONSUL                                            
Modelo :  CONSUL 
Descrição:  Refrigerador compacto, tipo frigobar Consul CRC12 Certificado pelo INMETRO: nível A, Pintura externa na cor “branco”                                    

Endereço: Telefone:
RUA DAS ORQUIDEAS, S/N (62) 2222-2222

34.897.352/0001-03 BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI

R$ 1.048,60

Marca: Philco PFG112B, 103                                            
Fabricante:  Philco PFG112B, 103 Litros, Branco - 5645105                                            
Modelo :  Philco PFG112B, 103 
Descrição:  FRIGOBAR, CAPACIDADE 103 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 ou 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA MULTIUSO, PRATEL
EIRAS REMOVÍVEIS - Philco PFG112B, 103 Litros, Branco - 56451051                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R COPAIBA LOTE, 01 (61) 8225-2613 bffcompanybsb@gmail.com

22.772.738/0001-00 NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.050,00

Marca: Midea                                            
Fabricante:  Midea                                            
Modelo :  124 litros 
Descrição:  "3.1. Refrigerador compacto, tipo frigobar, com capacidade líquida de no mínimo 100 litros; 3.2. Pintura externa na cor “branco”; 3.3. Certificado pe
lo INMETRO: nível A de consumo de energia; 3.4. Voltagem compatível com 127V; 3.5. O material deverá ser novo, entregue na embalagem do fabricante e com 
todos os acessórios originais; 3.6. Garantia mínima de 24 meses;"                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R EUSEBIO DE QUEIROZ, 616 (19) 9233-0110/ (19) 9236-2151 nicoebecomercio@gmail.com

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA R$ 1.139,98

Marca: ELECTROLUX                                            
Fabricante:  ELECTROLUX DO BRASIL S/A                                            
Modelo :  RE120 
Descrição:  FRIGOBAR, CAPACIDADE 100 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA MULTIUSO, PRATELEIR
AS REMOVÍVEIS                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA C 149, 708 RODOLFO (62) 3996-2562 larecozinhacomercial@hotmail.com

20.800.676/0001-77 CORDEIRO E FRANCO LTDA R$ 1.140,00

Marca: PHILCO                                            
Fabricante:  PHILCO                                            
Modelo :  PFG112B 
Descrição:  3.1. Refrigerador compacto, tipo frigobar, com capacidade líquida de no mínimo 100 litros; 3.2. Pintura externa na cor “branco”; 3.3. Certificado pel
o INMETRO: nível A de consumo de energia; 3.4. Voltagem compatível com 127V; 3.5. O material deverá ser novo, entregue na embalagem do fabricante e com 
todos os acessórios originais; 3.6. Garantia mínima de 24 meses;                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R SEZINANDO FERREIRA DA CRUZ, 349 (41) 3384-1394 cleversoncordeiro@yahoo.com.br

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA R$ 1.486,80
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Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MIDEA 
Descrição:  FRIGOBAR, CAPACIDADE 100 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA MULTIUSO, PRATELEIR
AS REMOVÍVEIS                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA Aquilino Dalla Costa, 609 TAIGO (54) 3273-1030 tiago@tjcimportadora.com.br

34.999.091/0001-32 DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO R$ 1.500,00

Marca: CONSUL                                            
Fabricante:  CONSUL                                            
Modelo :  CRC12CBANA 
Descrição:  FRIGOBAR, CAPACIDADE 100 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA MULTIUSO, PRATELEIR
AS REMOVÍVEIS                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R ARTHUR TAMBOSI, 106 (41) 9660-5670/ (41) 3245-5448 rivamendes@bol.com.br

Item 2: Forno Micro-ondas para uso doméstico

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$ 547,00

Órgão: Justiça Federal de 1ª Instância de Rondônia

Objeto: Registro de Preços, com vistas a eventual aquisição de MATERIAIS
PERMANENTES DIVERSOS, para suprir as necessidades da Justiça Federal de
1ª Instância - Seção Judiciária do Estado de Rondônia e Subseções Judiciárias
vinculadas, no exercício de 2020/2021..

Descrição: FORNO MICROONDAS - Micro-ondas com no mínimo 30 (trinta) litros, com
display digital, luz interna, com no mínimo as funções aquecer e descongelar.
Voltagem: 127V ou Bivolt. No mínimo 900 Watts de potência. Classificação de
consumo de energia INMETRO: categoria 'A'.

CatMat: 34703 - FORNO MICROONDAS , FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA
NOME

Data: 31/07/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:90025

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/08/2020 16:29

Homologação: 24/08/2020 15:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.845.457/0001-65
* VENCEDOR *

ITACA EIRELI R$ 547,00

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MTFB42 
Descrição:  Micro-ondas com no mínimo 30 (trinta) litros, com display digital, luz interna, com no mínimo as funções aquecer e descongelar. Voltagem: 127V 
ou Bivolt. No mínimo 900 Watts de potência. Classificação de consumo de energia INMETRO: categoria "A".                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 Ismael Geovani Reichert (47) 3057-3930 itaca@itaca.eco.br

Preço Estimado: R$ 612,52 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 612,52

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – P
otência mínima de 600W; 04 – Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do
interior do micro-ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, po
ssuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta a
o produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética;
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Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 589,00

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
Ministério Público do Trabalho 
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ

Objeto: A contratação de empresa para o fornecimento, através de Pregão, de Material
Permanente Bens Móveis Aparelhos e Equipamentos de Comunicação,
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro, Aparelhos e Utensílios
Domésticos, Mobiliário em Geral e Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto, para
a Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo como justificativa a
manutenção do estoque de materiais, suficiente à continuidade das atividades
da PRT-1ª/RJ..

Descrição: FORNO MICROONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS. Capacidade mínima 30
litros. Teclas pré-programadas. Função auto-descongelar. Painel com relógio.
Timer. Cor branca. Potência mínima de 1000W. Frequência mínima 60HHz.
Voltagem 220V ou bivolt. Com certificação Inmetro. Selo Procel categoria A.
Garantia mínima 12 meses.

Data: 23/06/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:200044

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/06/2020 10:11

Homologação: 29/06/2020 15:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.025.061/0001-09 LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. R$ 587,00

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MTFB42 
Descrição:  "Micro-ondas Midea Liva Branco 31 Litros 220V MTFB42 Micro-ondas Midea Liva Branco 31 Litros 220V MTFB42Já pensou em ter um micro-ondas 
sofisticado, funcional e cheio de menus pré-programados na sua cozinha? O novo modelo Midea é tão incrível que todos podem usar, até mesmo as crianças! O
 Menu Kids é ideal para a molecada preparar várias receitas fáceis e de forma segura. Para você que adora explorar novas receitas, o Micro-ondas Midea oferece 
uma variedade de receitas fáceis e funções que irão facilitar muito na hora de preparar os mais variados pratos. Além disso, possui um design diferenciado e ino
vador para combinar com sua cozinha!Diferente dos outros modelos, o novo Micro-ondas da Midea conta com a função Limpa Fácil, que com apenas um copo 
de água e limão facilita a retirada da sujeira acumulada e você não irá precisar se preocupar com isso!E tem mais: o modo ECO economiza sua energia com o vi
sor desligado e conta com classificação energética A, proporcionando muito mais economia para você!Especificações técnicas:- Marca: Midea Carrier- Modelo: 
MTFB42- Capacidade: 31L- Potência: 900W- Frequência de operação do micro-ondas: 60Hz - Material interno: Metal - Material externo: Metal e Plástico - Cor exter
na/interna: Branco- Novo design: Sim- Abertura: Horizontal - Display digital: Sim- Display Cor: Verde - Puxador: Sim (Branco)- Baixo consumo de energia: Sim (Cl
assificação"" A"" de economia no INMETRO) - Descongelamento por peso: Sim- Níveis de Potência: 10 - Grill: Não- Sistema toque rápido - Aquecimento em 1 toq
ue: Sim (+30seg, +1min, +5min) - Menus: 4 (Dia a dia, Kids, Saúde, Descongelar) - Receitas Pré-Programadas: Arroz, Lasanha, Brigadeiro, Pipoca, Cupcake, Batata, 
Mais Leve, Sopa, Descongelar Carne, Descongelar Feijão, Descongelar Frango/Peixe- Funções: Potência, Relógio, Trava Segurança, Limpa Fácil, Eco- Prato giratóri
o: Sim- Relógio: Sim- Temporizador máximo: 99 minutos/99 segundos - Trava de segurança: Sim- Diâmetro do prato (mm): 315- Dimensões do produto (LxAxP
): 52 x 32,5 x 44,7 cm - Peso líquido: 14,5 kg- Itens inclusos: 1 micro-ondas, 1 manual de instruções e 1 prato de vidro- Garantia: 12 meses"                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R ANAMBES, 77 ABNER (41) 3367-1747 licitacao@liceqdobrasil.com.br

27.370.044/0001-60 LEONARDO N DI SANTO MATERIAIS E SERVICOS R$ 589,00

Marca: electrolux                                            
Fabricante:  electrolux                                            
Modelo :  electrolux 
Descrição:  ORNO DE MICRO-ONDAS. Capacidade mínima 30 litros. Teclas pré-programadas. Função auto-descongelar. Painel com relógio. Timer. Cor branca. 
Potência mínima de 1000W. Frequência mínima 60HHz. Voltagem 220V                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LEILOEIRO ERNANI MELLO, 65 LEONARDO (21) 98286-6295 ndsmateriais@hotmail.com

24.845.457/0001-65
* VENCEDOR *

ITACA EIRELI R$ 589,30

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  MIDEA                                            
Modelo :  MTFE42 
Descrição:  FORNO DE MICRO-ONDAS. Capacidade mínima 30 litros. Teclas pré-programadas. Função auto-descongelar. Painel com relógio. Timer. Cor branca
. Potência mínima de 1000W. Frequência mínima 60HHz. Voltage m 220V ou bivolt. Com certificação Inmetro. Selo Procel categoria A. Garantia mínima 12 mes
es.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 Ismael Geovani Reichert (47) 3057-3930 itaca@itaca.eco.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais R$ 701,56

Órgão: MUNICIPIO DE BAMBUÍ/MG Data: 08/05/2020 08:00
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Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos odontológicos e
materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde,
no Município de Bambuí, conforme descrito e especificado no Termo de
Referência – anexo I, deste instrumento convocatório.

Descrição: FORNO MICROONDAS Capacidade de 26 a 30 litros. 110 v. - FORNO
MICROONDAS Capacidade de 26 a 30 litros. 110 v.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : SIM

Identif icação: 11754

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: Unid.

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

23.407.794/0001-08
* VENCEDOR *

ISRAEL E ISRAEL LTDA R$ 603,11

Marca: PHILCO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  PHILCO 26 LITROS 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Bambuí R PADRE DOMINGOS, 117 (35) 3734-1206

29.153.321/0001-08 PRIME DISTRIBUIDORA LTDA R$ 800,00

Marca: MIDEA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  LIVA 30L 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA DOS BARIRIS, 514 (35) 8803-9451 / (35) 8856-3546 bruno@contabilidadestaff.com
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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 agosto de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição eventual, através de ARP,

de Aparelhos de Utensílios Domésticos – Frigobares e Microondas -
 Conta Contábil 123110301, necessários para atender aos pedidos
das unidades deste Tribunal e de cartórios eleitorais
eventos 0717094 e 0717095.

 
Retornaram os autos a esta Seção de Contratações para

fazer nova pesquisa/cotação de preços, para a repetição do
certame, conforme vosso despacho evento 0751218.

 
Feita Cotação no Sistema Banco de Preços, que filtra

contratações públicas, seguindo orientação da IN n.º 05, 27/06/2014.
Art.2º, I, evento 0721783, chegamos aos valores unitários para o
Item 01 R$1.294,06 e Item 02 R$ 612,52 e valor global R$44.256,80
(quarenta e quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta
centavos), tendo como base para a elevação da estimativa, a Ata do
pregão, evento 0747544, bem como a variação econômica
intensificada com a pandemia que assola o país.

 
CATMATS: Item 01:436864;
                     Item 02:463062;
 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/08/2020, às 18:05, 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
0751641 e o código CRC 531FF16E.

0005763-77.2020.6.02.8000 0751641v1
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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 agosto de 2020.
 
 
À SLC para confecção de minuta de edital, com

vistas à repetição do certame, conforme autorizado na
Decisão 2075, 0749177.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/08/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751691 e o código CRC 7B66A900.
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À SAD, 
 
Questionando se a IRP será dispensada em razão de

se tratar de  repetição ou se será autorizada sua inclusão.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/08/2020, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751718 e o código CRC 9E5A669C.
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
 
 
À SLC, dispensando nova IRP, tendo em vista

tratar-se de repetição de certame.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 21:05, 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
0751768 e o código CRC 813666B4.
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PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0005763-77.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
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 Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito nes-
te Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – Frigoba-
res e Micro-ondas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administra-
ção.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07
de agosto  de  2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.

1 - DO OBJETO.

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
Frigobares e Micro-ondas, 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 será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
União.

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo” constante no Anexo I-
A,  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,
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.2. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

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

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte,  para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
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2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

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

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previ-
dência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
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vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

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

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:
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a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, mo-
delo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais,
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para pos-
síveis pagamentos;

7.2. Junto com a proposta de preços, deverá ser apresentada, ainda:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua garantia
gratuita,  através  de  assistência  técnica  autorizada  nesta  capital,  quanto  aos  reparos,
substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto não disponha
de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se responsabilizar pelos custos
necessários  ao  reparo/troca  do  produto  em  outra  cidade,  incluindo  aí  aqueles  com
transporte e outros necessários à resolução do problema;

b)  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos  e/ou linhas e/ou códigos,  dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos.  Essa exigência pode ser substituída por    folder   de    site   com o  
respectivo link para comprovação de sua veracidade.

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
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8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

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

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

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

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

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

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.

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

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

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.
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8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

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

8.12.1.  Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

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

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

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

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-
te Edital e seus anexos. 

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
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cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

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

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.3.1.  Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.
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9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

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

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-
to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-
dastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

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

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários  à confirmação daqueles exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-
lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-
jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-
dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa  ou empresa de  pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
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exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art.
4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço pa-
trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

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

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

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

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

Minuta de edital (0752459)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 217



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto,  o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-

Minuta de edital (0752459)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 218



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

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

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

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

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

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

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

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada  de fornecedor classificado  em assinar  a ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

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

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
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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 objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b)  Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

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

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

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) 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;

l) 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;

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

n)  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
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Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

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

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo,  nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

20.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

207.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

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

Minuta de edital (0752459)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 225



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b)  multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim con-
siderado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b” acima;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento/ Nota de
Empenho.

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
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do contrato celebrado.

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

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

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

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

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

21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

22- DO PAGAMENTO.

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental,  principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial  – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
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c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030
(Material de Consumo).

25 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

25.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

25.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a terceiro,
os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os
móveis,  instalados  ou  substituídos  e  a  presença  da  fiscalização  não  diminuirá  a
responsabilidade da empresa na sua execução;

25.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após comunicação da
Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em
geral;

25.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além das
seguintes:

25.5. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que
comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos
serviços;

25.6. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com
as  exigências,  ou  aquele  que  não  seja  comprovadamente  original  e  novo,  assim
considerados de primeiro uso;

25.7. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja
efetuado  testes  de  conformidade.  Nestes  testes,  os  produtos  poderão  ser  abertos,
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manuseados,  desmontados,  receber  cortes,  secções,  vincos  ou  movimento  nas  peças,
sendo devolvidos à  contratada no estado em que se encontrem ao final  da avaliação
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

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

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

26.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

26.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

26.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, 03 de agosto de 2020.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1.  O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objetivo  a  aquisição
eventual,  através  de  ARP,  de  Aparelhos  de  Utensílios  Domésticos  –  Frigobares  e
Microondas  -  Conta  Contábil  123110301,  necessários  para  atender  aos  pedidos  das
unidades  deste  Tribunal  e  de  cartórios  eleitorais,  conforme  especificações  técnicas
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;

1.2.  As  quantidades  descritas  são  estimativas  máximas  para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades  dos  pedidos  definidas  de  acordo  com os  levantamentos  efetuados  pela
SEPAT;

1.3.  Garantimos, para o exercício de 2020, uma compra mínima de 03
frigobares e 04 aparelhos de micro-ondas.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1.  A  aquisição  está  vinculada  ao  atendimento  das  necessidades  de
melhoria  nas  condições  de  trabalho.  Para  tanto,  nos  preocupamos em  realizar  um
procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de
critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de Referência;

2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos utilizados neste
Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste
natural,  provocado,  notadamente,  por  um período  estendido  de  utilização.  Em razão
disso, alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;

2.3.  Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1.  Deverá  conter:  discriminação  detalhada  do  produto,  a  dimensão
exata do produto cotado,  sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o
valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da
proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente,
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;

3.2.  Os  valores  a  serem apostos  na  proposta  de  preços  da  empresa
deverão prever a incidência de outras despesas como transporte, tributos, embalagens,
serviços;

3.3. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor
por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo
Único e Edital do Pregão;
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3.4. Junto com a proposta comercial deverá ser apresentado:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos
reparos,  substituição  de  peças,  acessórios  e  outros  itens  que  acusarem  defeito  de
fabricação e de funcionamento durante o  prazo solicitado no item específico.  Caso o
produto  não  disponha  de  assistência  técnica  local,  a  empresa  vencedora  pode  se
responsabilizar  pelos  custos necessários  ao reparo/troca do produto em outra cidade,
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.  1.  Local  da  Entrega:  no  almoxarifado  deste  Regional,  situado  na
Avenida  Menino  Marcelo,  7200-D,  Via  Expressa  Maceió-AL,  dentro  do  horário  de
expediente do Órgão;

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.

5 - RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:

a) Provisoriamente - pela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) Definitivamente - pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05
dias  úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias.

6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

6.1.  A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

6.2.  Sem  prejuízo  da  plena  responsabilidade  da  empresa  perante  o
Tribunal  ou a terceiro,  os serviços estarão sujeitos  a ampla e irrestrita fiscalização, a
qualquer  hora,  em  todos  os  móveis,  instalados  ou  substituídos  e  a  presença  da
fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
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6.3.  Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após
comunicação  da  Seção  de  Patrimônio,  efetuar  as  chamadas  relativas  à  manutenção
corretiva e ajustes em geral;

6.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito
de exigir  o  cumprimento de  todos  os  itens  do  Termo de Referência,  da  proposta da
empresa, além das seguintes:

6.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa  que  comprometa  a  perfeita  execução  dos  serviços;  que  crie  obstáculos  à
fiscalização;  que  não  corresponda  às  técnicas  ou  às  exigências  disciplinares  da
Administração;  ou  aquele  cujo  comportamento  ou  capacidade  técnica  a  fiscalização
julgue impróprio para a execução dos serviços;

6.4.2. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja
de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo,
assim considerados de primeiro uso;

6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens,
para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser
abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças,  sendo  devolvidos  à  contratada  no  estado  em  que  se  encontrem  ao  final  da
avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida,
no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por
escrito da comissão de recebimento.

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

7.1.  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

7.3.  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos materiais,
mão-de-obra,  embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

7.4.Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  de  seus  empregados  na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
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8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano
de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2  que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;

9.3  que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  –
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos
seus similares;

9.4  que  os  bens  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em
embalagem individual  adequada,  com o menor volume possível,  que utilize materiais
recicláveis,  de  forma  a  garantir  a  máxima  proteção  durante  o  transporte  e  o
armazenamento;

9.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.6  que  os  bens  apresentem  menor  consumo  e  maior  eficiência
energética,  aprovados  no  Programa  Brasileiro  de  Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro  e
apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra
“A”, aposta ao produto e/ou em sua embalagem;

9.7  que  os  eletrodomésticos  fornecidos  utilizem  gases  refrigerantes
ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

10. CUSTO ESTIMADO PARA 2020, a ser conferido pela SEIC:

10.1. Aproximadamente R$ 3.450,00 para aquisição dos 03 frigobares e
R$ 2.080,00 para aquisição dos 04 micro-ondas, num total de R$ 5.520,00.

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR
Chefe de Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
TOTAL

REGISTRADO
PEDIDO
MÍNIMO
(2020)

VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO

(R$)

VALOR MÁXIMO
TOTAL

(R$)

1

Refrigerador Tipo Frigobar, cor 
branca

Características Técnicas MÍNIMAS:

01 –  Tensão  de funcionamento:
220V ou bivolt, 60 Hz;

02 – Volume total de 110 a 125
litros;

03  –  Refrigerador  e  congelador
acoplados;

04  –  Gabinete  em  aço  com
tratamento  anti-ferrugem  e
pintura  eletrostática,  na  cor
branca, com secagem em estufa
de alta temperatura;

05 – Pés ajustáveis para obter o
nivelamento adequado;

06  –  Prateleiras  removíveis  e
local apropriado para garrafas;

07 – Termostato para ajuste de
temperatura;

08  –  Consumo  máximo
(Kw/mês): 20,0;

09  –  Produto  aprovado  no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro,
possuindo  Etiqueta  Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE)
da  classe  de  maior  eficiência,
representada  pela  letra  “A”,
aposta  ao  produto  ou  em  sua
embalagem.  Serão  aceitos
também  produtos  com  Selo
Procel de Eficiência Energética.

Unidade 20 03 1.294,06 25.881,20
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2

Forno Micro-ondas para uso do-
méstico

Características  Técnicas
MÍNIMAS:

01 –  Tensão  de funcionamento:
220V ou bivolt;

02 – Capacidade entre 20 e 30
litros;

03 – Potência mínima de 600W;

04 – Display digital e relógio;

05 – Menu digital;

06  –  Luz  interna  e  porta  que
permita  a  visualização  do
interior do micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08  –  Produto  aprovado  no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro,
possuindo  Etiqueta  Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE)
da  classe  de  maior  eficiência,
representada  pela  letra  “A”,
aposta  ao  produto  ou  em  sua
embalagem.  Serão  aceitos
também  produtos  com  Selo
Procel de Eficiência Energética.

Unidade 30 04 612,52 18.375,60
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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

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

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

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

Processo nº 0005763-77.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Vice-Presidente,  no
exercício  da  Presidência,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,
Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
XX/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005,
do Decreto  nº 7.892,  de 23 de janeiro  de 2013, e  alterações,  e demais normas legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

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

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

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

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 objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

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

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

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
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idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

l) 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;

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

n) 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 Di-
reito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo,  nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

6.7.     O objeto  que  estiver  em desacordo  com as  especificações  do  edital  terá  seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
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SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

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

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b)  multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;
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d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

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

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

7.4.4.  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.

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

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

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental,  principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;
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b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial  – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

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

11 - DA PUBLICAÇÃO.

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

12 – DO FORO.

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

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

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente,

no exercício da Presidência do TRE/AL

Pela Empresa:

Minuta de edital (0752459)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 246



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À AJ-DG, para análise da minuta de edital que visa à

repetição do certame. Informo que houve alteração dos
valores dos itens, conforme atualização de preços pela
SEIC 0751640.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/08/2020, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752460 e o código CRC 7EA1388D.

0005763-77.2020.6.02.8000 0752460v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À SAD,
 
Para verificar eventual aperfeiçoamento da

pesquisa de preços.
 
Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/08/2020, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752557 e o código CRC 89D1A610.

0005763-77.2020.6.02.8000 0752557v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0752557, devolvo

os autos à SEIC, solicitando qu seja promovida nova busca no
Banco de Preços, considerando o período indicado no
doc. 0751640; e, se for o caso, reavaliar a estimativa indicada
para a reptição do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/08/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752648 e o código CRC 5A6C8012.

0005763-77.2020.6.02.8000 0752648v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em análise ao vosso despacho evento 0752648,

bem como a orientação AJ-DG evento 0752557, entendemos
que a elevação do preço estimado apresentada no novo
relatório evento 0751640, que já fora um aperfeiçoamento da
pesquisa, se comparada a realizada na primeira etapa do
certame, demonstrou, vide ata do pregão 49/2020
evento 0747544, necessária pois não atingiu seu objetivo face
a essa flutuação econômica disseminada a nível
mundial, entendemos que micro e pequenas empresas em
razão disso tenham seus preços forçados a variar, conforme
demonstrado no certame fracassado pelo preço não ter sido
atingido.

Sendo assim, mantemos a cotação efetuada,
estando em acordo com a IN n.º 05, 27/06/2014. Art.2º, I.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 31/08/2020, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752807 e o código CRC 4D4FD017.
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Submeto à análise e consideração do Sr. Assessor

Jurídico a justificativa da área competente (doc. 0752807)
para manter o referencial de preços constante da minuta em
análise.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2020, 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
0752859 e o código CRC DF8E98F1.

0005763-77.2020.6.02.8000 0752859v1
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PROCESSO : 0005763-77.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO : REPETIÇÃO DE CERTAME. FASE INTERNA DE LICITAÇÃO. ANÁLISE DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS
DE MATERIAL PERMANENTE - FRIGOBARES E MICRO-ONDAS.

 

Parecer nº 1563 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Trata-se de repetição de Pregão nº 49/2020.

Conforme Ata da Sessão Eletrônica anexa (0747544), o item
foi cancelado no julgamento, considerando que a maioria dos
fornecedores consignaram a impossibilidade de aceitar os
valores estimados pela administração.

O edital original almejava o Registro de Preços de
material permanente – Frigobares e Micro-ondas, tudo de
acordo com a justificativa constante no termo de referência
(0717094), elaborado pela Seção de Patrimônio - SEPAT e
aprovado pela Secretaria de Administração (0721253).

Dos autos constam todas as peças essenciais, já
citadas no Parecer nº 1.364 (0736648) da lavra desta
Assessoria Jurídica, não havendo necessidade de aqui
reproduzir os mesmos termos de antes, razão pela qual
ratificamos aquele documento e acrescentamos os novos
elementos a seguir.

Com a informação do fracasso do certame, a SEIC
atualizou a pesquisa de preços (0751641),
chegando aos valores unitários para o item 01 (frigobar)
R$1.294,06 e item 02 (forno microondas) R$ 612,52 e valor
global R$44.256,80 (quarenta e quatro mil duzentos e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos), tendo como base
para a elevação da estimativa, a ata do pregão,
evento 0747544, bem como a variação econômica
intensificada com a pandemia que assola o país.

Ato contínuo, a SLC reinseriu nova minuta, nos
mesmos termos do edital anterior (0752459), com novo valor
médio. 

Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição
de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação fracassada, inclusive termo de referência já aprovado

Quanto ao aspecto orçamentário, vale
ressaltar  ainda o aproveitamento da reserva de crédito em
valor suficiente à contemplação da demanda mínima 
(evento 0722791).

Assim, em complementação ao Parecer nº  1.364
(0736648) e nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do edital
de licitação (0752459), na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços de material permanente -
frigobares e microondas, tudo de acordo com a a requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

À consideração superior.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 31/08/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da
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Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 31/08/2020, às 15:17, 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
0753090 e o código CRC BE04D701.

0005763-77.2020.6.02.8000 0753090v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos necessários à

repetição de certame fracassado pretendido nestes autos, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, a abertura da
fase externa do certame, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de
material permanente - frigobares e microondas, tudo de acordo com
a a requisição promovida pela Secretaria de
Administração, consoante nova minuta 0752459, aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer
1563 (0753090).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/09/2020, às 19:20, 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
0754049 e o código CRC 47CCA7EE.

0005763-77.2020.6.02.8000 0754049v1
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PROCESSO : 0005763-77.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição. Material Permanente.Frigobares e microondas.

 

Decisão nº 2144 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0754049.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item,
objetivando a aquisição de material Permanente - Frigobares e
microondas, conforme solicitado pela Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0752459, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1563 (0753090), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/09/2020, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755641 e o código CRC 61FB09D7.

0005763-77.2020.6.02.8000 0755641v3
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2020.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, em

cumprimento à Decisão nº 2144, da Presidência
(doc. 0755641).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2020, às 20:45, 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
0756191 e o código CRC 34E41F2E.

0005763-77.2020.6.02.8000 0756191v1
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PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº 62Nº 62/2020/2020

PROCESSO Nº: 0005763-77.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 22 de setembro de 2020
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito nes-
te Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – Frigoba-
res e Micro-ondas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administra-
ção.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07
de  agosto  de  2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.

1 - DO OBJETO.

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
Frigobares e Micro-ondas, 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 será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
União.

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3. A  existência  de  preços registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo” constante no Anexo I-
A,  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 para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.2. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

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

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte,  para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
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a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previ-
dência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

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

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item ofertado;
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b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, mo-
delo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais,
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para pos-
síveis pagamentos;

7.2. Junto com a proposta de preços, deverá ser apresentada, ainda:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua garantia
gratuita,  através  de  assistência  técnica  autorizada  nesta  capital,  quanto  aos  reparos,
substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto não disponha
de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se responsabilizar pelos custos
necessários  ao  reparo/troca  do  produto  em  outra  cidade,  incluindo  aí  aqueles  com
transporte e outros necessários à resolução do problema;

b)  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos,  dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos.  Essa exigência pode ser substituída por    folder   de    site   com o  
respectivo link para comprovação de sua veracidade.

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
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8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

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

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

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

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

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

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.

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

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

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
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três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

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

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

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

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

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

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido nes-
te Edital e seus anexos. 

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

8.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

Edital do PE nº 62/2020 (0756570)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 263



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

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

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

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

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-

Edital do PE nº 62/2020 (0756570)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 264



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

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

9.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO.
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10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-
to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-
dastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

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

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6.Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles  exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

Edital do PE nº 62/2020 (0756570)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 267



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-
lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-
jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-
dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa  ou  empresa  de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
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exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art.
4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço pa-
trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

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

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

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

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
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10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
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dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

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

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

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

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

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar  a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

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

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada  de fornecedor classificado em assinar  a  ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

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

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
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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 objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b)  Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

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

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

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) 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;

l) 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;

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

n)  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
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Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

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

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

20.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

207.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
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b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim con-
siderado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b” acima;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento/ Nota de
Empenho.

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
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do contrato celebrado.

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

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

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

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

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

21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

22- DO PAGAMENTO.

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
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c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030
(Material de Consumo).

25 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

25.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

25.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a terceiro,
os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os
móveis,  instalados  ou  substituídos  e  a  presença  da  fiscalização  não  diminuirá  a
responsabilidade da empresa na sua execução;

25.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após comunicação da
Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em
geral;

25.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além das
seguintes:

25.5. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que
comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos
serviços;

25.6. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com
as  exigências,  ou  aquele  que  não  seja  comprovadamente  original  e  novo,  assim
considerados de primeiro uso;

25.7. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja
efetuado  testes  de  conformidade.  Nestes  testes,  os  produtos  poderão  ser  abertos,
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manuseados,  desmontados,  receber  cortes,  secções,  vincos  ou  movimento  nas  peças,
sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final  da avaliação
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

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

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

26.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

26.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

26.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, 03 de agosto de 2020.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1.  O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objetivo  a  aquisição
eventual,  através  de  ARP,  de  Aparelhos  de  Utensílios  Domésticos  –  Frigobares  e
Microondas  -  Conta  Contábil  123110301,  necessários  para  atender  aos  pedidos  das
unidades  deste  Tribunal  e  de  cartórios  eleitorais,  conforme  especificações  técnicas
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;

1.2.  As  quantidades  descritas  são  estimativas  máximas  para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e
quantidades  dos  pedidos  definidas  de  acordo  com  os  levantamentos  efetuados  pela
SEPAT;

1.3.  Garantimos, para o exercício de 2020, uma compra mínima de 03
frigobares e 04 aparelhos de micro-ondas.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1.  A  aquisição  está  vinculada  ao  atendimento  das  necessidades  de
melhoria  nas  condições  de  trabalho.  Para  tanto,  nos  preocupamos em  realizar  um
procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de
critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de Referência;

2.2. Além do mais alguns eletrodomésticos mais antigos utilizados neste
Tribunal e em alguns Cartórios Eleitorais já se encontram com um considerável desgaste
natural,  provocado,  notadamente,  por  um período  estendido  de  utilização.  Em razão
disso, alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição;

2.3.  Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo
principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1.  Deverá  conter:  discriminação  detalhada  do  produto,  a  dimensão
exata do produto cotado,  sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o
valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da
proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente,
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;

3.2.  Os  valores  a  serem apostos  na  proposta  de  preços  da  empresa
deverão prever a incidência de outras despesas como transporte, tributos, embalagens,
serviços;

3.3. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor
por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo
Único e Edital do Pregão;
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3.4. Junto com a proposta comercial deverá ser apresentado:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos
reparos,  substituição  de  peças,  acessórios  e  outros  itens  que  acusarem  defeito  de
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico.  Caso o
produto  não  disponha  de  assistência  técnica  local,  a  empresa  vencedora  pode  se
responsabilizar  pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade,
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema.

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1. Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.  1.  Local  da  Entrega:  no  almoxarifado  deste  Regional,  situado  na
Avenida  Menino  Marcelo,  7200-D,  Via  Expressa  Maceió-AL,  dentro  do  horário  de
expediente do Órgão;

4.2. Prazo de garantia mínima: 12 meses.

5 - RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os eletrodomésticos serão recebidos:

a) Provisoriamente - pela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) Definitivamente - pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05
dias  úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias.

6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

6.1.  A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

6.2.  Sem  prejuízo  da  plena  responsabilidade  da  empresa  perante  o
Tribunal  ou a terceiro,  os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização,  a
qualquer  hora,  em  todos  os  móveis,  instalados  ou  substituídos  e  a  presença  da
fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;
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6.3.  Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após
comunicação  da  Seção  de  Patrimônio,  efetuar  as  chamadas  relativas  à  manutenção
corretiva e ajustes em geral;

6.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito
de  exigir  o  cumprimento  de todos os  itens  do Termo de Referência,  da  proposta  da
empresa, além das seguintes:

6.4.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa  que  comprometa  a  perfeita  execução  dos  serviços;  que  crie  obstáculos  à
fiscalização;  que  não  corresponda  às  técnicas  ou  às  exigências  disciplinares  da
Administração;  ou  aquele  cujo  comportamento  ou  capacidade  técnica  a  fiscalização
julgue impróprio para a execução dos serviços;

6.4.2. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja
de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo,
assim considerados de primeiro uso;

6.4.3. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens,
para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser
abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças,  sendo  devolvidos  à  contratada  no  estado  em  que  se  encontrem  ao  final  da
avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida,
no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por
escrito da comissão de recebimento.

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

7.1.  Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo
todas as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

7.3.  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,
mão-de-obra,  embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

7.4.Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  de  seus  empregados  na
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora;

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
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8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano
de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2  que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;

9.3  que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  –
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos
seus similares;

9.4  que  os  bens  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em
embalagem individual  adequada,  com o menor volume possível,  que utilize materiais
recicláveis,  de  forma  a  garantir  a  máxima  proteção  durante  o  transporte  e  o
armazenamento;

9.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

9.6  que  os  bens  apresentem  menor  consumo  e  maior  eficiência
energética,  aprovados  no  Programa  Brasileiro  de  Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro  e
apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra
“A”, aposta ao produto e/ou em sua embalagem;

9.7  que  os  eletrodomésticos  fornecidos  utilizem  gases  refrigerantes
ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

10. CUSTO ESTIMADO PARA 2020, a ser conferido pela SEIC:

10.1. Aproximadamente R$ 3.450,00 para aquisição dos 03 frigobares e
R$ 2.080,00 para aquisição dos 04 micro-ondas, num total de R$ 5.520,00.

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR
Chefe de Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
TOTAL

REGISTRADO
PEDIDO
MÍNIMO
(2020)

VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO

(R$)

VALOR MÁXIMO
TOTAL

(R$)

1

Refrigerador Tipo Frigobar, cor 
branca

Características Técnicas MÍNIMAS:

01 –  Tensão de funcionamento:
220V ou bivolt, 60 Hz;

02 – Volume total de 110 a 125
litros;

03  –  Refrigerador  e  congelador
acoplados;

04  –  Gabinete  em  aço  com
tratamento  anti-ferrugem  e
pintura  eletrostática,  na  cor
branca, com secagem em estufa
de alta temperatura;

05 – Pés ajustáveis para obter o
nivelamento adequado;

06  –  Prateleiras  removíveis  e
local apropriado para garrafas;

07 – Termostato para ajuste de
temperatura;

08  –  Consumo  máximo
(Kw/mês): 20,0;

09  –  Produto  aprovado  no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro,
possuindo Etiqueta  Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE)
da  classe  de  maior  eficiência,
representada  pela  letra  “A”,
aposta  ao  produto  ou  em  sua
embalagem.  Serão  aceitos
também  produtos  com  Selo
Procel de Eficiência Energética.

Unidade 20 03 1.294,06 25.881,20
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2

Forno Micro-ondas para uso do-
méstico

Características  Técnicas
MÍNIMAS:

01 –  Tensão de funcionamento:
220V ou bivolt;

02 – Capacidade entre 20 e 30
litros;

03 – Potência mínima de 600W;

04 – Display digital e relógio;

05 – Menu digital;

06  –  Luz  interna  e  porta  que
permita  a  visualização  do
interior do micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08  –  Produto  aprovado  no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do  Inmetro,
possuindo Etiqueta  Nacional  de
Conservação de Energia (ENCE)
da  classe  de  maior  eficiência,
representada  pela  letra  “A”,
aposta  ao  produto  ou  em  sua
embalagem.  Serão  aceitos
também  produtos  com  Selo
Procel de Eficiência Energética.

Unidade 30 04 612,52 18.375,60
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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

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

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

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

Processo nº 0005763-77.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Vice-Presidente,  no
exercício  da  Presidência,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,
Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
62/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005,
do Decreto  nº 7.892,  de 23 de janeiro  de 2013, e  alterações,  e demais normas legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº  62/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 62/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

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

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 objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

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

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

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
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idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

l) 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;

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

n) 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 Di-
reito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

6.7.     O objeto  que  estiver  em  desacordo  com as  especificações  do  edital  terá  seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
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SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

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

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;
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d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

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

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

7.4.4.  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.

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

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

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;
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b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

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

11 - DA PUBLICAÇÃO.

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

12 – DO FORO.

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

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

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente,

no exercício da Presidência do TRE/AL

Pela Empresa:
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EDITAL Nº 53 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020

 

PROCESSO Nº: 0005763-77.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 22 de setembro de 2020

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

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material
permanente – Frigobares e Micro-ondas , tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 - DO OBJETO.

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – Frigobares e Micro-ondas , conforme especificações descritas neste
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2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário
Oficial da União.

 

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo” constante no
Anexo I-A, 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 para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

3.2. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.

 

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

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. 1. a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

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

e. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

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

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

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

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
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6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

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

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

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

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca,
código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega
dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do
Fornecedor para possíveis pagamentos;

7.2. Junto com a proposta de preços, deverá ser apresentada, ainda:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua garantia
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gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos reparos,
substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto não
disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se responsabilizar
pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, incluindo aí
aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema;

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

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

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

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

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

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.

 

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

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

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

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

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
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anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

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

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

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

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

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
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8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

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

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.
 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação.

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

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

9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
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9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

 

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

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

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

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

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
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consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

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

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

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º,
do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)

Edital 53 (0756580)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 309

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


horas, sob pena de inabilitação.

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

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

 

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
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- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
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restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

 

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

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

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

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
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suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
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11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

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

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

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

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.
 

13.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
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anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, ou, ainda, fac-símile, de

Edital 53 (0756580)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 315



acordo com a fase do procedimento
licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
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15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2.,
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

 

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

 

16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
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16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

 

16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei
nº 8.666, de 1993.

 

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo
acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços  poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

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

 

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

 

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
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de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

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

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem
16.15.
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17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

b ) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

 

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

 

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

 

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

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
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a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

 

i) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

k) 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;

l) 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;

 

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

 

n) 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
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Direito Público.

 

19 - DA PUBLICIDADE.

 

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

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras
e das 08 às 16hs às sextas-feiras.

 

20.2. Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço
e no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

 

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências
necessárias e consequente aceitação.

 

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

 

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

 

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

Edital 53 (0756580)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 323



 

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

 

207. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

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

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

 

h. comportar-se de modo inidôneo;
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i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

 

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea
“a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b” acima;

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento/ Nota
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de Empenho.

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
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21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

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

 

21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

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

 

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

 

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

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

 

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

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

 

22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

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

365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23.1. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

a ) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
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b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados
no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao
produto e/ou em sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre
que disponíveis no mercado.

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 339030 (Material de Consumo).

 

25 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

 

25.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

25.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a
terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora,
em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não
diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

25.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após comunicação
da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva e
ajustes em geral;

25.4. À Comissão de Recebimento, se necessária, fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além
das seguintes:

25.5. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que
comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que
não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou aquele
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cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a
execução dos serviços;

25.6. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim
considerados de primeiro uso;

25.7. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que
seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser
abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento
nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da
avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser
fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da
solicitação por escrito da comissão de recebimento.

 

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

26.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

26.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia
útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

26.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

 

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;

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

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

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

 

Maceió/AL, 03 de setembro de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0756570.
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Em 04 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/09/2020, às 13:15, 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
0756580 e o código CRC E904D8D2.

0005763-77.2020.6.02.8000 0756580v3
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020090800112

Nº 172, terçafeira, 8 de setembro de 2020ISSN 16777069Seção 3

Servidores do STJ  PRÓSER. FUNDAMENTO: Artigo 230 da Lei n. 8.112/90, Lei n. 8.666/93

e AD STJ n. 82/2007. ASSINATURA: 04/09/2020. VIGÊNCIA: 04/09/2020 a 03/09/2023.

SIGNATÁRIOS: Luiz Antonio de Souza Cordeiro  SAD/STJ, Nilton Ciminio Corrêa 

Credenciada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO STJ 018896/2020. Termo de Credenciamento STJ n. 149/2020. CREDENC I A DA :
ODONTOLOGIA SUDOESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. CNPJ: 11.682.223/000100.
OBJETO: Prestação de Serviços de Assistência e Atendimento à Saúde aos beneficiários do
Programa de Assistência aos Servidores do STJ  PRÓSER. FUNDAMENTO: Artigo 230 da Lei
n. 8.112/90, Lei n. 8.666/93 e AD STJ n. 82/2007. ASSINATURA: 02/09/2020. VIGÊNCIA:
02/09/2020 a 01/09/2023. SIGNATÁRIOS: Luiz Antonio de Souza Cordeiro  SAD/STJ, Gleise
das Graças Lacerda Oliveira  Credenciada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO STJ 019620/2020. Termo de Credenciamento STJ n. 152/2020. CREDENC I A DA :
MEDICINA DA VISÃO  CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LTDA. CNPJ: 07.405.575/000133. OBJETO:
Prestação de Serviços de Assistência e Atendimento à Saúde aos beneficiários do Programa
de Assistência aos Servidores do STJ  PRÓSER. FUNDAMENTO: Artigo 230 da Lei n.
8.112/90, Lei n. 8.666/93 e AD STJ n. 82/2007. ASSINATURA: 04/09/2020. VIGÊNCIA:
30/09/2020 a 29/09/2023. SIGNATÁRIOS: Luiz Antonio de Souza Cordeiro  SAD/ S T J,
Halmélio Alves Sobral Neto  Credenciada.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020 - UASG 80001

Nº Processo: 501.306/20208. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 08/09/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Safs
Quadra 08, Conjunto A, Bloco A, Sala A3.41, Asa Sul  BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/800015000372020. Entrega das Propostas: a
partir de 08/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/09/2020 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JUMARA CRISTINA SILVA CERQUEIRA
Coordenadora de Licitações e Contratos Substituta

(SIASGnet  03/09/2020) 80001000012020NE000001

S EC R E T A R I A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 501.584/20208. Hitss do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda. CNPJ:
11.168.199/000188. 7º Termo Aditivo ao Contrato PE042/2015  Monitoramento e
operação do centro de infraestrutura computacional do TST. VIGÊNCIA: prorrogada por 90
dias, a contar de 7/9/2020, nos termos do art. 57, inc. § 4º, da Lei nº 8.666/93.
ASSINATURA: 4/9/2020. Programa de trabalho 02.122.0033.4256.0001, elemento de
despesa 3.3.90.40, nota de empenho 2019NE001099. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de
Carvalho, DiretorGeral da Secretaria. Pela Contratada: Mário Sérgio Rachid Sá Rêgo,
Representante Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIAGERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PENALIDADE

O TRF 1ª Região aplicou à INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 09.589.945/000165, a penalidade de impedimento de licitar e
contratar com a União, com base no art. 7º da Lei 10.520/2002, pelo período de 3 meses,
a contar desta publicação A penalidade é resultado da apuração de irregularidades
ocorridas durante o Pregão Eletrônico SRP 05/2018, mediante Processo Administrativo
000771064.2020.4.01.800.

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Gestão Administrativa

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A  G E R A L

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: TRF2ª RG; CONTRATADA: IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO LTDA. EPP; Objeto: Prestar serviços especializados em manutenção
preventiva, preditiva e corretiva para o Sistema de Geração de Energia de Emergência
deste E. Tribunal, com cobertura parcial de peças/materiais; Fundamento Legal: Lei nº
10.520/02 e Decreto nº 10.024/19; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº
006/2020; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 3.3.90.39.16; Programa de
Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Valor GLOBAL do Contrato: 22.500,00 (vinte e dois mil e
quinhentos reais); Data da assinatura: 02/09/2020; Proc. n.º TRF2EOF2019/00450;
Contrato n.º 036/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 - UASG 90031

Nº Processo: 000515811.2020. Objeto: Execução de obras de reforma em elementos de

pavimentação externa e de wc's, de construção de depósito de resíduos sólidos e

reparação do revestimento das fachadas do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da

5.ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 08/09/2020 das 08h00 às 12h00 e das 12h30

às 17h30. Endereço: Av. Cais do Apolo, Ed. Min. Djaci Falcao  Bairro do Recife,  Recife/PE

ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/900315000132020. Entrega das

Propostas: a partir de 08/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das

Propostas: 18/09/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO NOBRE TAVARES

Pregoeiro

(SIASGnet  04/09/2020) 90031000012020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 000576377.2020. Objeto: Registro de Preços de material permanente 
Frigobares e Microondas, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 08/09/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol  Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115000622020. Entrega das Propostas: a
partir de 08/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet  04/09/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

P.A. nº 000131971.2020.6.03.8000. Termo de Dispensa nº 25/2020. Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: J & A COMÉRCIO E SERVIÇOS. Objeto: Aquisição
de material de consumo (fita zebrada). Fundamento Legal: art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93 (MP 961/2020). VALOR: R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais).
Assinatura de ratificação em 03/09/2020 pela Contratante, Elinete Nunes Freitas, Diretora
Geral do TRE/AP.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

P.A. nº 000074548.2020.6.03.8000. Termo de Dispensa nº 26/2020. Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: R. M. R. de Almeida Eireli. Objeto: Aquisição de
material de consumo (produção gráfica). Fundamento Legal: art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93 (MP 961/2020). VALOR: R$ 21.512,00 (vinte e um mil e quinhentos e doze reais).
Assinatura de ratificação em 04/09/2020 pela Contratante, Elinete Nunes Freitas, Diretora
Geral do TRE/AP.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Na Publicação do extrato de registro de preços, Edição n 165 do dia 27 de
agosto de 2020, seção 3, pág 111.

Onde se lê: Ata de Registro de Preço nº 67/2019. Processo nº 2790/2020SAO,
leiase Ata de Registro de Preço nº 67/2020. Processo nº 2790/2020SAO.

Onde se lê: Ata de Registro de Preço nº 68/2019. Processo nº 2790/2020SAO,
leiase Ata de Registro de Preço nº 68/2020. Processo nº 2790/2020SAO.

Onde se lê: Ata de Registro de Preço nº 69/2019. Processo nº 2790/2020SAO,
leiase Ata de Registro de Preço nº 69/2020. Processo nº 2790/2020SAO.

Onde se lê: Ata de Registro de Preço nº 70/2019. Processo nº 2790/2019SAO,
leiase Ata de Registro de Preço nº 70/2020. Processo nº 2790/2020SAO.

Onde se lê: Ata de Registro de Preço nº 71/2019. Processo nº 2790/2019SAO,
leiase Ata de Registro de Preço nº 71/2020. Processo nº 2790/2020SAO.

Onde se lê: Ata de Registro de Preço nº 72/2019. Processo nº 2790/2020SAO,
leiase Ata de Registro de Preço nº 72/2020. Processo nº 2790/2020SAO.

ManausAM, 4 de setembro de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

DiretorGeral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020 - UASG 70003

Nº Processo: 9055. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material
Permanente (cadeira de rodas), conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I
do Termo de Referência n. 006/2020SEPAT/TREAM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
08/09/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo N. 200, Aleixo  Manaus/AM
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700035000252020. Entrega das
Propostas: a partir de 08/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 22/09/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet  04/09/2020) 70003000012020NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 6180820.2020.6.05.8000. OBJETO: Aquisição de munições calibres 12 mm
e 380 mm. FAVORECIDO: Empresa Companhia Brasileira de Cartuchos. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.3.90.36.33 e 3.3.3.90.30.05. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 13.305,00.
RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 03/09/2020.

Salvador, 4 de setembro de 2020.
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA

DiretorGeral do TREBA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho N.º 2020NE001589, emitida em 01/09/2020. Favorecido: Personalizar
Brasil Ltda. Objeto: Aquisição de material de processamento de dados. VALOR: R$
79.470,00. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 44/2020, ARP nº 117/2020 e Leis
10520/02 e 8.666/93. Dotação Orçamentária: Elemento 3.3.90.30.17; Ação
02.061.0033.4269.0001, Processo nº 136.44709.2020.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
À CPREG, 
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/09/2020, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758048 e o código CRC FC76B147.

0005763-77.2020.6.02.8000 0758048v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020

Portaria 81/2020 -  DESIGNAÇÃO PREGOEIROS (0768124)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 343



16/04/2020 SEI/TRE-AL - 0667382 - Portaria Presidência

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=714790&infra_siste… 2/2

e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, 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 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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Rua Timburé, 30, Qd 73, lt 18,  St Santa Genoveva, Goiânia/Go  

Cep 74.670-340 Telefone/Fax (62) 3945-9847 

E-mail: prosperarprodutos@gmail.com 

 

 

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PE 62/2020 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

Proponente: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI  

CNPJ: 30.802.043/0001-51 Inscrição estadual: 10.730.893-2 

Inscrição no SIMPLES: (X)Sim () Não 

Representante: Luciana Maria Pereira, CPF:  001.917.571-01, RG 4546387 

Dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 3659-5 – Conta Corrente: 27.329-5 

 

- Declaramos de que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo 

todos os custos com frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, 

encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA QTD. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca 
Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão 
de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 – 
Volume total de 110 a 125 litros; 03 – 
Refrigerador e congelador acoplados; 04 – 
Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e 
pintura eletrostática, na cor branca, com secagem 
em estufa de alta temperatura; 05 – Pés 
ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 
06 – Prateleiras removíveis e local apropriado 
para garrafas; 07 – Termostato para ajuste de 
temperatura; 08 – Consumo máximo (Kw/mês): 
20,0; 09 – Produto aprovado no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, 
possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, 
representada pela letra “A”, aposta ao produto ou 
em sua embalagem. Serão aceitos também 
produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. 
 

 

CONSUL CRC12CB 20 
R$ 

972,00 

R$ 

19.440,00 

VALOR TOTAL: R$ 19.440,00 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) 

 

Validade da proposta: 60 Dias 

        Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. 

        Prazo de Entrega: 45 dias corridos 

 

Proposta ITEM 01 - EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS (0768354)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 345



 

Rua Timburé, 30, Qd 73, lt 18,  St Santa Genoveva, Goiânia/Go  

Cep 74.670-340 Telefone/Fax (62) 3945-9847 

E-mail: prosperarprodutos@gmail.com 

 

Goiânia, 22 de setembro de 2020 

 

 

Luciana Maria Pereira 

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI  

CNPJ: 30.802.043/0001-51 
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ITEM QTDE UNID MARCA VL.UNIT. TOTAL

2 30 UNID
CONSUL 

CMA20
 R$        472,00  R$           14.160,00 

 R$          14.160,00 

 R$                         -   

 R$                         -   

 R$                         -   

CLIENTE:   TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALGOAS

PREGÃO: 62/2020

DATA:   22/09/2020

DESCRICAO

N.B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

SIBS QD 03 CJ CL 01 LOTE 03  LOJA  N. BANDEIRANTE – DF CEP 71.736-504

FONE: 61 – 3877-4446 / 3222-2811

E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com

CNPJ 20.425.201/0001-48 INSC. ESTADUAL 07.685.477/001-17

VALOR TOTAL

Forno Micro-ondas para uso doméstico

Características Técnicas

MÍNIMAS:

01 – Tensão de funcionamento:

220V ou bivolt;

02 – Capacidade entre 20 e 30

litros;

03 – Potência mínima de 600W;

04 – Display digital e relógio;

05 – Menu digital;

06 – Luz interna e porta que

permita a visualização do

interior do micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08 – Produto aprovado no

Programa Brasileiro de

Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de

Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência,

representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua

embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo

Procel de Eficiência Energética.

Validade: CONF.EDITAL
Prazo de entrega: CONF.EDITAL
Pagamento: A USUAL DO ÓRGÃO
Garantia: 12 MESES
Declaramos estar  inclusos todos os impostos, tributos, fretes, transporte, encargos fiscais, tributários, comerciais, taxas e demais encargos despesas a 
qualquer título direto ou indireto, incidentes sobre a aquisição dos objetos . 

Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições do Edital.

DADOS BANCARIOS: BANCO N° 070 BANCO DE BRASILIA S/A - AGENCIA  105. CONTA CORRENTE 030145-2.

DADOS DO RESPONSÁVEL

NOME: ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS
C.I 2104908 SSP/DF - CPF 713.766.071-15
FONE: 61-3877-4446
E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica das propostas abaixo

informadas, referentes ao Pregão Eletrônico n.º 62/2020:
 
1) EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS EIRELI -

evento 0768354
 
2) EMPRESA N. B. DISTRIBUIDORA E

IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS -
evento 0768356.

 
Informo que a sessão encontra-se em andamento.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/09/2020, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768357 e o código CRC F3F6B329.

0005763-77.2020.6.02.8000 0768357v1

Despacho PREG 0768357         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 348



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Prezado Pregoeiro, como já citamos em pregões

anteriores, expressões "alternativas" não devem ser
consideradas válidas para análise dessa SEPAT.

Em ambas as propostas, vê-se claramente que as
especificações técnicas foram copiadas de nosso Termo de
Referência.

Assim, a expressão "Tensão de funcionamento:
220V ou bivolt" não deixa claro qual o modelo que iremos
receber. Perceba-se que até a parte em que dizemos que serão
aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência
Energética, foi copiado. Não se sabe se o porduto terá selo
ENCE ou PROCEL.

Dessa forma, devolvo os autos para continuidade e
ações que julgarem necessárias.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 22/09/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768564 e o código CRC 025EB5C3.

0005763-77.2020.6.02.8000 0768564v1
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Rua Timburé, 30, Qd 73, lt 18,  St Santa Genoveva, Goiânia/Go  

Cep 74.670-340 Telefone/Fax (62) 3945-9847 

E-mail: prosperarprodutos@gmail.com 

 

 

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PE 62/2020 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

Proponente: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI  

CNPJ: 30.802.043/0001-51 Inscrição estadual: 10.730.893-2 

Inscrição no SIMPLES: (X)Sim () Não 

Representante: Luciana Maria Pereira, CPF:  001.917.571-01, RG 4546387 

Dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 3659-5 – Conta Corrente: 27.329-5 

 

- Declaramos de que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo 

todos os custos com frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, 

encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA QTD. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca 
Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão 
de funcionamento: 220V, 60 Hz; 02 – Volume 
total de 110 a 125 litros; 03 – Refrigerador e 
congelador acoplados; 04 – Gabinete em aço com 
tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, 
na cor branca, com secagem em estufa de alta 
temperatura; 05 – Pés ajustáveis para obter o 
nivelamento adequado; 06 – Prateleiras 
removíveis e local apropriado para garrafas; 07 – 
Termostato para ajuste de temperatura; 08 – 
Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 09 – Produto 
aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem 
(PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE) da classe de 
maior eficiência, representada pela letra “A”, 
aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão 
aceitos também produtos com Selo Procel de 
Eficiência Energética. 
 

 

CONSUL CRC12CB 20 
R$ 

972,00 

R$ 

19.440,00 

VALOR TOTAL: R$ 19.440,00 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) 

 

Validade da proposta: 60 Dias 

        Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. 

        Prazo de Entrega: 45 dias corridos 
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Rua Timburé, 30, Qd 73, lt 18,  St Santa Genoveva, Goiânia/Go  

Cep 74.670-340 Telefone/Fax (62) 3945-9847 

E-mail: prosperarprodutos@gmail.com 

 

Goiânia, 23 de setembro de 2020 

 

 

Luciana Maria Pereira 

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI  

CNPJ: 30.802.043/0001-51 
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22/09/2020 Assistência Técnica | Consul

https://atendimento.consul.com.br/assistencia-tecnica 1/2

BRASERVICE

RUA DR PEDRO MONTEIRO, 117

CENTRO, MACEIO-AL

CEP: 57020-380

Telefone(s):

(82) 3326-2496

(82) 3326-2496

Site:WWW.SERVICOSCONSUL.COM.BR/BRASERVICE

Faz descarte de produtos? Não

AGENDAR VISITA TÉCNICA

VOLTAR

VEJA TODAS AS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Informação sobre produtos

Encontrar assistência técnica

Dados cartográ�cos ©2020Informar erro no mapa

R. Dr. Pedro Monteiro, 117 - C…
R. Dr. Pedro Monteiro, 117 - Centro,
Maceió - AL, 57020-380  

Rotas

Visualizar mapa ampliado

Resultado da busca por assistências

Este site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com política
de privacidade.

Fechar Aceitar

atendimento CANAIS DE
ATENDIMENTO
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22/09/2020 Frigobar Consul CRC12CB com Gaveta Retrátil - 117 Litros - Frigobar | Casas Bahia | 1151680

https://www.casasbahia.com.br/frigobar-consul-crc12cb-com-gaveta-retratil-117-litros/p/3473085 1/3

Detalhes do produto: Consul: Frigobar Consul
CRC12CB com Gaveta Retrátil - 117 Litros

Frigobar ConsulCRC12CB - 117 Litros

Cada vez mais os produtos que nós adquirimos para nossos lares oferecem praticidade, por conta da tecno
dia a dia. Como é possível, por exemplo, armazenar bebidas e alimentos com a mesma qualidade de uma ge

prática?

A solução é aproveitar todos os recursos do frigobar Consul CRC12CB, que deixa tudo fresquinho e bem
do local em que estiver. Pode ser em espaços reduzidos, em casa ou no trabalho, pois ele tem tamanho 

cantinho. Sem contar a facilidade de transportá-lo, fazendo com que ele seja muito m

Com capacidade de 117 litros, o eletrodoméstico tem um espaço interno generoso, com áreas bem def
trecos ajudam bastante na hora de organizar seus itens.

A minigeladeira é moderna, resistente e tem ótima durabilidade. Desse jeito, você vai utilizá-la p
como aquela parada do dia para lanchar ou tomar um delicioso sorvete.

Espaço interno bem generoso

Anexo ITEM 01 - DETALHES DO PRODUTO (0769294)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 353
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Tipo de Degelo Manual

Consumo (kWh) 19,0 kWh

Tensão/Voltagem 110V

220V

Capacidade de armazenagem total (L) 117

Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 109

Consumo de Energia A (menos 25% de consumo)

Capacidade de armazenagem do freezer (L) 8

Garantia 12 meses

Cor Branco

Eficiência Energética A

Largura Até 50,9 cm

Profundidade De 51 a 60,9 cm

O Frigobar Consul leva comodidade e facilidade para alcançar suas guloseimas a qualquer
hora do dia e onde você estiver. Ele conta com diversos compartimentos que podem ser
utilizados para diferentes funções, a fim de manter sua comida conservada e as bebidas
geladas. Tudo isso ao alcance das mãos!
Ele possui um tamanho compacto e possui congelador para guardar picolés e forminhas
de gelo, gaveta, compartimento extra-frio e até 8 latinhas em sua porta.
Clique e confira o manual disponível do produto e tire todas as dúvidas

Arquivo 1

Características

Características Gerais

- Grade retrátil 
- Porta-latas modulares para até 8 latinhas 
- Bandeja de degelo aproveitável que serve como compartimento extra-frio 
- Gaveta transparente de plástico com tampa aproveitável 
- Tamanho compacto

Especificações Técnicas

Organizando bem, tudo fica melhor... Além da alta capacidade do seu espaço interno, o frigobar Consul CRC12CB traz com
tudo no seu devido lugar, ganhando sempre algum espaço primoroso.

O equipamento possui gaveta multiuso, porta-latas modulares, bandeja de degelo e grade retrátil. E ainda conta co

Frigobar tem tamanho compacto

Anexo ITEM 01 - DETALHES DO PRODUTO (0769294)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 354
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Entrega do Produto
Não nos responsabilizamos pelo transporte por escadas/elevadores, guincho ou içamento deste produto.

Frigobar Consul CRC12CB com Gaveta Retrátil - 117 Litros 110v
Altura 86,00 Centimetros

Largura 47,80 Centimetros

Profundidade 51,60 Centimetros

Peso 30,00 Quilos

Observações

1. Não nos responsabilizamos pela instalação/montagem deste produto. Para eventuais peças adicionais, bem
como possíveis limitações à utilização de todas as funcionalidades, consulte o fabricante. 

2. Devido às normas da ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO, os
fabricantes estão mudando as tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto, será preciso adaptador
ou a troca da tomada antiga. Não nos responsabilizamos por esta alteração. 

3. Para instalação, funcionalidades, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto. 

4. Escolha a opção de voltagem do produto: 110V ou 220V 

5. Item composto APENAS pelo Frigobar Consul CRC12CB com Gaveta Retrátil , os demais itens
são meramente ilustrativos e não fazem parte do conteúdo da embalagem.

Dimensões
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ITEM QTDE UNID MARCA VL.UNIT. TOTAL

2 30 UNID
CONSUL 

CMA20
 R$        472,00  R$           14.160,00 

 R$          14.160,00 

 R$                         -   

 R$                         -   

 R$                         -   

DESCRICAO

N.B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

SIBS QD 03 CJ CL 01 LOTE 03  LOJA  N. BANDEIRANTE – DF CEP 71.736-504

FONE: 61 – 3877-4446 / 3222-2811

E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com

CNPJ 20.425.201/0001-48 INSC. ESTADUAL 07.685.477/001-17

VALOR TOTAL

Forno Micro-ondas para uso doméstico

Características Técnicas

MÍNIMAS:

01 – Tensão de funcionamento:

220V ;

02 – Capacidade entre 20 

03 – Potência mínima de 600W;

04 – Display digital e relógio;

05 – Menu digital;

06 – Luz interna e porta que

permita a visualização do

interior do micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08 – produto com SeloProcel de Eficiência Energética.

CLIENTE:   TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALGOAS

PREGÃO: 62/2020

DATA:   22/09/2020

Validade: CONF.EDITAL
Prazo de entrega: CONF.EDITAL
Pagamento: A USUAL DO ÓRGÃO
Garantia: 12 MESES
Declaramos estar  inclusos todos os impostos, tributos, fretes, transporte, encargos fiscais, tributários, comerciais, taxas e demais encargos despesas a 
qualquer título direto ou indireto, incidentes sobre a aquisição dos objetos . 

Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições do Edital.

DADOS BANCARIOS: BANCO N° 070 BANCO DE BRASILIA S/A - AGENCIA  105. CONTA CORRENTE 030145-2.

DADOS DO RESPONSÁVEL

NOME: ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS
C.I 2104908 SSP/DF - CPF 713.766.071-15
FONE: 61-3877-4446
E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com

Proposta ITEM 02 - ATUALIZADA - EMPRESA N. B. DISTRIBUIDORA (0769370)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 358



7 8 9 10 1

6.1 Fazendo a limpeza do micro-ondas
Para garantir a conservação de seu Micro-ondas Consul, limpe-o sempre que necessário. Para isso, siga as instruções abaixo:
1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Internamente, use somente um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Nunca jogue água dentro do forno.
3. Para a limpeza do gabinete e porta, use um pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, use um 

pano somente umedecido em água e para finalizar seque utilizando um pano seco ou papel toalha. O painel de 
controle deverá ser limpo apenas com um pano seco ou papel toalha.

4. Limpe o prato giratório e nunca coloque-o sobre água fria logo após o cozimento. Ele pode trincar e quebrar.

manutençãomanutenção

soluções para a maioria dos 

dados técnicos

Garantiasoluções para a maioria dos problemas

dados técnicos

Garantia

Problema Verifique
O forno não 
liga

• Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado.
• Se a tomada está com defeito.
• Se há falta de energia elétrica na sua residência.

O display está 
aceso, mas 
o forno não 
funciona

• Se a porta está bem fechada.
• Se o tempo de cozimento foi programado.
• Se a tecla LIGAR +30 seg foi acionada.
• Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.
• Se não está com a trava de segurança da porta acionada.

Cozimento 
incompleto

• Se foi selecionada a potência adequada.
• Se foi programado o tempo de cozimento suficiente.
• Se o alimento foi colocado na posição correta.
• Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto.
• Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária.
• Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno.
• Se as saídas de ar estão obstruídas.

Estalos e 
faíscas 

• Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito próximo às 
paredes do forno (distância mínima de 5 mm).

• Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede do forno 
(distância mínima de 5 mm).

• Se a embalagem utilizada contém clips ou grampos de metal.
• Se o alimento está embalado em papel reciclado.
• Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.

Ocorrências 
especialmente 
normais

• Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido.
• Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (saídas de ar).
• Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima (620 W).
• Prato giratório alternando o sentido do giro.
• Aquecimento da parte externa do gabinete, principalmente a superior, durante e após o uso.
• Estalos durante o cozimento.

Oscilação de 
voltagem

• A oscilação de tensão da rede, ocorrida principalmente nos horários de pico, bem como a 
quantidade e qualidade dos alimentos, podem afetar o resultado obtido quando da utilização das 
funções pré-programadas. Portanto, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso 
da função pré-programada de seu forno, recomendamos seja utilizada a programação manual do 
tempo e potência, seguindo as orientações dos fabricantes dos alimentos.

7.1 embalaGem
A Consul procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de 
materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem 
ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

7.2 produto
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste 
produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

7.3 descarte
Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e 
vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

Questões ambientaisQuestões ambientais

CM020AFA CM020AFB CM020BFA CM020BFB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100

CMA20ABA CMA20ABB CMA20BBA CMA20BBB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100
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O seu micro-ondas Consul é garantido 
contra defeitos de fabricação, pelo prazo 
de 12 meses, contado a partir da data da 
emissão da Nota Fiscal ou da entrega do 
produto, ao primeiro adquirente, sendo:
•	Os	03	(três)	primeiros	meses	-	garantia	

legal;
•	Os	09	(nove)	últimos	meses,	-	garantia	

especial, concedida pela Whirlpool S.A.;
A garantia compreende a substituição de 
peças e mão-de-obra no reparo de defeitos 
devidamente	constatados,	pelo	fabricante	
ou	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	como	
sendo de fabricação;
Durante	o	período	de	vigência	da	garantia,	
o	produto	terá	assistência	técnica	da	Rede	
de	Serviços	Consul.
Apenas	 a	 Rede	 de	 Serviços	 Consul,	 a	
Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, 
serão	 responsáveis	 pela	 constatação	 de	
defeitos e execução de reparos dentro do 
prazo de garantia. Neste caso, se defeitos 
constatados durante o prazo de garantia fo-
rem de fabricação, o fabricante se obriga a 
trocar as peças e/ou assistir gratuitamente 
o seu produto a partir da data da chamada.
Para	eventuais	consertos,	o	consumidor	
deverá	levar	seu	produto	até	uma	assis-
tência	técnica	autorizada.
As garantias legal e/ou especial ficam 
automaticamente invalidadas se:
•	O	uso	do	produto	não	for	exclusivamente	

doméstico;
•	Não	forem	observadas	as	orientações	e	
recomendações	do	Manual	do	Consu-
midor quanto a utilização do produto;

•	Na	 instalação	 do	 produto	 não	 forem	
observadas	 as	 especificações	 e	 reco-
mendações	do	Manual	do	Consumidor	
quanto	 às	 condições	 para	 instalação	
do	 produto,	 tais	 como,	 nivelamento	
do produto, adequação do local para 
instalação,	 tensão	 elétrica	 compatível	
com o produto, etc.;

•	Na	 instalação,	 as	 condições	 elétricas	
e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem 
compatíveis	com	a	ideal	recomendada	
no	Manual	do	Consumidor	do	produto;	

•	Tenha	ocorrido	mau	uso,	uso	inadequado	
ou	se	o	produto	tiver	sofrido	alterações	ou	
modificações	estéticas	e/ou	funcionais,	
bem	como,	tiver	sido	realizado	conserto	
por pessoas ou entidades não credencia-
das pela Whirlpool S.A.;

•	Houver	sinais	de	violação	do	produto,	
remoção	 e/ou	 adulteração	do	 número	
de	série	ou	da	etiqueta	de	identificação	
do produto.

As garantias legal e/ou especial não 
cobrem:
•	O	 deslocamento	 do	 consumidor	 até	
a	 assistência	 técnica	 para	 eventuais	
consertos;

•	Despesas	com	a	instalação	do	produto	
realizada	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	
ou por pessoas ou entidades não cre-
denciadas	 pela	Whirlpool	 S.A.,	 salvo	
os	 produtos	mencionados	 no	Manual	
do Consumidor;

•	Despesas	decorrentes	e	consequentes	
de instalação de peças e acessórios 
que não pertençam ao produto, mesmo 
aqueles comercializados pela Whirlpool 
S.A.,	salvo	os	especificados	para	cada	
modelo	no	Manual	do	Consumidor;

•	Despesas	com	mão-de-obra,	materiais,	
peças	 e	 adaptações	 necessárias	 à	
preparação do local para instalação do 
produto, ou seja: rede elétrica, de gás 
ou	 hidráulica,	 alvenaria,	 aterramento,	
esgoto, etc.;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 do	 produto	
decorrentes da falta de fornecimento 
ou	 problemas	 e/ou	 insuficiência	 no	
fornecimento de energia elétrica, água 
ou	gás	na	residência,	tais	como:	osci-
lações	de	energia	elétrica	superiores	ao	
estabelecido	no	Manual	do	Consumidor,	
pressão	de	água	insuficiente	para	o	ideal	
funcionamento do produto;

•	Serviços	e/ou	despesas	de	manutenção	
e/ou limpeza do produto;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 normal	 do	
produto decorrentes da falta de limpeza 
e excesso de resíduos, bem como de-
correntes	da	ação	de	animais	(insetos,	
roedores	 ou	 animais	 domésticos),	 ou	
ainda,	 decorrentes	 da	 existência	 de	
objetos em seu interior, estranhos ao 
seu funcionamento e finalidade de 
utilização;

•	Transporte	do	produto	até	o	local	defi-
nitivo	da	instalação;

•	Produtos	ou	peças	que	tenham	sido	da-
nificados	em	consequência	de	remoção,	
manuseio, quedas ou atos pelo próprio 
consumidor ou por terceiros, bem como 
efeitos decorrentes de fato da natureza, tais 

como	relâmpago,	chuva	inundação,	etc.;
 Importante: NÃO NOS RESPONSABI-
LIZAMOS	 POR	 VÍCIO	 DE	 SERVIÇOS	
PRESTADOS	 POR	 TERCEIROS.	 Re-
comendamos que no ato da entrega, 
confira seu produto na presença do 
transportador.	Verifique	a	qualidade	da	
entrega, a quantidade, se o produto está 
de acordo com a compra e a descrição 
da Nota Fiscal que o acompanha. Caso 
exista qualquer problema, recuse o 
produto,	registre	o	motivo	no	verso	da	
Nota Fiscal e entre em contato com o 
responsável	pelo	serviço	de	entrega.	

•	Defeitos	estéticos	(produtos	riscados	ou	
amassados)	ou	com	falta	de	peças	internas	
ou	externas	de	produtos	vendidos	no	esta-
do, saldo ou produtos de mostruário. Esses 
produtos	têm	garantia	de	12	meses	apenas	
para defeitos funcionais não discriminados 
na	nota	fiscal	de	compra	do	produto.

•	Problemas	de	oxidação/ferrugem	cau-
sados pelos seguintes fatores:
- Instalação em ambientes de alta con-
centração	 salina	 tais	 como	 regiões	
litorâneas;

-	 Instalações	em	ambientes	onde	o	pro-
duto esteja exposto a outros produtos 
químicos ácidos ou alcalinos que 
possam agredir a pintura do mesmo;

- Utilização de produtos químicos ina-
dequados para limpeza.

•	Despesas	por	processos	de	inspeção	e	
diagnóstico,	 incluindo	 a	 taxa	de	 visita	
do técnico, que determinem que a falha 
no	produto	foi	causada	por	motivo	não	
coberto por esta garantia.

•	Chamados	relacionados	a	orientação	de	
uso de eletrodoméstico, cuja explicação 
esteja	 presente	 no	Manual	 do	Consu-
midor	ou	em	Etiquetas	Orientativas	que	
acompanham o produto, serão cobrados 
dos consumidores.

A garantia especial não cobre:
•	Deslocamentos	 para	 atendimentos	 de	

produtos instalados fora do município 
sede	da	Rede	de	Serviços	Consul,	 	 o	
qual poderá cobrar taxa de locomoção 
do	 técnico,	 previamente	 aprovada	
pelo consumidor, conforme tabela de 
quilometragem emitida pela Whirlpool 
S.A.	 divulgada	 através	 do	 Serviço	 de	
Atendimento	ao	Consumidor	(SAC);

•	Todo	 e	 qualquer	 vício	 de	 fabricação	
aparente e de fácil constatação; 

•	Peças	 sujeitas	 ao	 desgaste	 natural,	
descartáveis	 ou	 consumíveis,	 peças	
móveis	ou	removíveis	em	uso	normal,	
tais	como,	acessórios,	lâmpadas,	filtros,	
botões	de	comando,	puxadores,	produ-
tos riscados e amassados, bem como, 
a mão-de-obra utilizada na aplicação 
das	peças	e	as	consequências	advindas	
dessas	ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma 
pessoa ou entidade a assumir em seu 
nome, qualquer outra responsabilidade 
relativa	à	garantia	de	seus	produtos	além	
das aqui explicitadas.
A	Whirlpool	S.A.	 reserva-se	o	direito	de	
alterar características gerais, técnicas e 
estéticas	 de	 seus	 produtos,	 sem	 aviso	
prévio.	 Este	 Termo	 de	Garantia	 é	 válido	
para	 produtos	 vendidos	 e	 instalados	 no	
território brasileiro.
Para	 a	 sua	 tranquilidade,	 preserve	 e	
mantenha	 este	Manual	 com	o	 Termo	de	
Garantia,	 e	 Nota	 Fiscal	 de	 Compra	 do	
produto sempre à mão.
ATENÇÃO:	para	usufruir	da	garantia,	pre-
serve	e	mantenha	em	sua	posse,	a	Nota	
Fiscal	de	Compra	do	produto	e	o	Termo	
de	Garantia.	Esses	documentos	precisam	
ser	apresentados	ao	profissional	autorizado	
quando acionado o atendimento.

Antes de levar o seu produto até a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

 MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS

M A N U A L  D O  C O N S U M I D O R

 adVertÊncia 
risco de contaminação do alimento

Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico.
Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.
Não seguir essas instruções pode gerar uma intoxicação alimentar e risco à sua vida.

5.2 recipientes adeQuados para uso 
em micro-ondas

• Utilize somente utensílios próprios para uso em micro- 
-ondas.

• Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Use 
recipientes adequados para uso em Micro-ondas.

• Não cubra todo o alimento com papel alumínio. Isso pode 
danificar o Micro-ondas devido a geração de faísca.

• Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou 
de papel, verifique constantemente o forno devido a 
possibilidade de incendiar-se.

• Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser lisos, sem 
nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa reco-
mendação não for seguida, durante o funcionamento 
do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando 
o aparelho.

• Os recipientes de plástico devem ser apropriados para 
uso em Micro-ondas.

• Não é recomendável o uso de utensílios metálicos no 
Micro-ondas. Pode-se utilizar papel alumínio apenas para 
proteger pequenas partes do alimento como, por exemplo, 
extremidades da coxa do frango. Nesse caso, nunca deixe 
que o metal fique a menos de 5 cm das paredes internas 
do forno Micro-ondas. Se essa recomendação não for 
seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode 
ocorrer faiscamento, danificando o produto. 

• Não coloque materiais como tecido, jornal e papel 
comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, 
danificando o produto.

• Utilize preferencialmente refratários de vidro ou cerâ-
mica. Não utilize recipientes plásticos, pois eles podem 
derreter. Recipientes de papel também não devem ser 
utilizados, pois podem incendiar-se.

5.3 técnicas para cozinhar em 
micro-ondas

• Posição dos alimentos: Procure sempre arrumar os 
alimentos em forma circular, deixando o centro vazio, 
formando um anel na borda do prato. Alguns alimen-
tos precisam ser mexidos, virados ou reajeitados nos 
recipientes. Os de tamanho médio ou grande devem 
ser virados de lado para acelerar o cozimento mais 
uniforme ou mexidos das bordas para o centro e vice-
versa, uma ou duas vezes.

• Cozimento lento: O uso de potências menores permite 
uma melhor distribuição do calor nos alimentos e faz 
com que os cremes mantenham sua cremosidade e que 
as carnes mais duras amoleçam.

• Uso de tampas: Os alimentos cozidos com tampa no 
fogão (por exemplo, arroz) geralmente devem ser 
cozidos com tampa também no Micro-ondas. Use a 
tampa do recipiente ou improvise uma tampa com um 
prato. Isso retém o vapor e apressa o cozimento.

• Uso de toalhas de papel: Pode-se usar toalha de papel 
para absorver o vapor (por exemplo de pães, salga-
dinhos e frango, quando se deseja que eles fiquem 
sequinhos) ou para evitar respingos e absorver gorduras 
(por exemplo, de bacon ou de linguiça).

IMPORTANTE:
• Nunca utilize produtos abrasivos, sabão em pasta ou removedores, evitando danos ao produto.
• Limpe imediatamente qualquer líquido ou alimento derramado dentro do forno para evitar  manchas.
• Limpe o interior do produto após o preparo de alimentos que deixem resíduos de gorduras, molhos e pipocas, 

para garantir um maior tempo de vida do produto e evitar problemas de manchas ou amarelamento no interior 
do forno de Micro-ondas.

• Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma pequena jarra de água com algumas rodelas de limão por 
3 a 4 minutos na potência máxima. O vapor gerado durante o aquecimento ajudará a amolecer a sujeira e 
também a eliminar odores do interior do forno.

• Limpe imediatamente qualquer respingo no exterior do produto para evitar manchas.
• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico. Verifique as instruções dadas pelos fabricantes 

dos produtos de limpeza e higienização.
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DISPLAY

DESLIGAR VISOR

Para desligar a luz do visor digital 
enquanto o Micro-ondas não 
estiver sendo utilizado.

RECEITAS

Estas teclas permitem o preparo de 
alimentos sem que seja necessário 
programar tempo e potência 
manualmente.

PAINEL NUMÉRICO

Para digitar os tempos e as 
quantidades.

RELÓGIO

Para ajustar o horário do relógio 
do forno.

CANCELAR/TRAVA DE SEGURANÇA

Para interromper a programação 
feita. Com essa tecla você também 
consegue travar o painel do  
Micro-ondas.

instalaçãoinstalação

operaçãooperação

3

4

segurançasegurança

apresentação do produtoapresentação do produto1

2

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a 
você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras significam:
Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas 
imediatamente.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e 
o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

2.1 itens de seGurança
• CUIDADO: Se a porta ou a vedação da porta estiverem 

danificadas não opere o seu Micro-ondas até que ele 
tenha sido reparado por pessoa treinada pela Consul.

• CUIDADO: É perigoso para qualquer pessoa não treinada 
pela Consul, a tentativa de conserto do produto que exija 
a remoção de qualquer cobertura que faça proteção 
contra exposição à energia de Micro-ondas.

• CUIDADO: Líquidos ou alimentos não devem ser aquecidos 
em recipientes totalmente fechados, pois podem explodir.

• Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.
• Não remova o fio terra.
• Não use adaptadores ou T’s.
• Não use extensões.
• Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes 

de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou 
manutenção.

• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor 
químico.

• Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos 
produtos de limpeza e higienização.

3.1 onde deVo instalar?
O Micro-ondas deve ser instalado:
• Em local bem ventilado;
• Em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do 

forno, dos utensílios utilizados e alimentos que serão prepa-
rados no Micro-ondas;

• Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação 
de calor (fogão, estufa, etc.) e de umidade. A temperatura 
ambiente no local onde o forno estiver instalado não pode 
ultrapassar 35 °C;

• Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interfe-
rência do Micro-ondas. 

• Não instale o seu micro-ondas dentro de armários.
• Caso você queira embutir seu Micro-ondas, deixe um espaço 

de no mínimo 20 cm para a ventilação na parte de cima e no 
mínimo 10 cm nas laterais e no  fundo.

3.2 instalaçÃo elétrica 3.3 instalaçÃo do micro-ondas
1. Retire as peças que vêm dentro do Micro-ondas.
2. Retire a fita adesiva que prende a guia do prato giratório.

3. Limpe a cavidade interna do Micro-ondas com um pano 
macio.

• Posicione o su-
porte do prato 
g i ra t ó r i o  n a 
parte inferior 
da cavidade.

• Encaixe o supor-
te do prato gira-
tório e coloque o 
prato sobre ele.

• C om  a  m ão , 
verifique se o 
prato está bem 
ins ta lado  no 
produto.

6. Conecte o plugue do Micro-ondas em uma tomada que 
deve estar de acordo com a tensão do produto (127 V 
ou 220 V).

7. Proceda o teste indicado a seguir “TESTANDO O  
MICRO-ONDAS”.

3.4 testando o micro-ondas
Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em caso de queda ou falta de energia elétrica, o display mostrará 
apenas “12:00”. Caso deseje que o display do seu Micro-ondas mostre as horas, programe o relógio conforme proce-
dimento do item 4.1. Siga os passos abaixo para testar seu produto:
1. Abra a porta do forno.
2. Encha um copo com água limpa e fria e coloque-o sobre o prato giratório. Feche a porta do forno.
3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. A luz do forno irá se acender e o Micro-ondas começará a funcionar na potência 

620 W. O display marcará 30 segundos em contagem regressiva.
4. Para testar o sistema de segurança do seu Micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O 

Micro-ondas para de funcionar. Sempre que você quiser interromper temporariamente o funcionamento, sem 
cancelar a programação, abra a porta do forno.

5. Para retornar ao funcionamento normal, feche a porta do forno e aperte a tecla LIGAR +30 seg. O Micro-ondas 
voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.

6. Para desligar o Micro-ondas aperte a tecla CANCELAR/PAUSAR. A luz do forno se apagará e a programação 
será apagada.

As medidas dos espaços recomendadas abaixo devem ser 
respeitadas para segurança e eficiência no funcionamento 
do produto.

Não retire esta pro-
teção lateral pois a 
remoção causará 
danos ao produto.

4. Posicione o forno Micro-ondas no local de instalação.
5. Monte o prato giratório da seguinte forma:

Para modelos 127 V, utilizar uma to-
mada de 20 A. Para modelos 220 V, 
ut i l i za r  uma tomada de  10  A .  
As tomadas devem estar de acordo com 
a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
NBR 14136.

Ligação monofásica (127 V)

Fase
20A

Neutro

Terra

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Ligue o produto a um circuito provido de 
aterramento.
Não remova o fio terra.
Não use adaptadores ou T’s.
Não use extensões.
Não seguir essas instruções pode trazer risco 
de vida, incêndio ou choque elétrico.

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Retire o plugue da tomada ou desligue o 
disjuntor antes de realizar qualquer serviço 
de instalação, limpeza ou manutenção.
Não seguir essas instruções pode trazer 
risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

• Disjuntores térmicos 
exclusivos para a 
tomada onde será li-
gado o Micro-ondas;

• Circuito de alimen-
tação elétrica ex-
clusivo, com queda 
de tensão de, no 
máximo, 10%;

• Aterramento confor-
me a norma da ABNT 
(Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410 - Seção 
Aterramento;

• O aterramento do 
produto não deve ser 
feito ligando o fio ter-
ra ao neutro da rede 
elétrica ou a canos de 
água ou de gás.

• O forno deve ser li-
gado a um circuito 
de 20 A (127 V) ou 
10 A (220 V). A ins-
talação elétrica deve 
estar de acordo com 
a norma ABNT (As-
sociação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410.

Ligação monofásica (220 V)

Fase
10A

Neutro

Terra

Ligação bifásica (220 V)

Fases

10A

Terra

• Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumentar o rendimento do produto e impedir o superaquecimento dos 
componentes do Micro-ondas. Caso contrário, o superaquecimento pode fazer com que o forno desligue sozinho. 
Certifique-se de que os pés do forno estão no local correto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a 
assegurar um fluxo de ar adequado.

IMPORTANTE:
O forno não deve ser ligado antes de retirar esta fita.

4.1 acertando o relÓGio

4.2 proGramando tempo e potÊncia 
1. Use o teclado numérico para digitar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 59:59).
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA repetidamente para programar 

a potência desejada, conforme a tabela abaixo:

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. Ao final do cozimento, 
um bip soará indicando o término da programação. 

Depois que o processo de cozimento foi iniciado o tempo 
programado pode ser facilmente aumentado em 30 se-
gundos através da tecla LIGAR +30 seg.

4.3 dicas para cozinhar no micro-ondas
Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência de 
seu Micro-ondas. 
Seu Micro-ondas possui 11 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. 
Veja a tabela de potências abaixo:

Nível Uso Potência Equivalente a 
1 Ferver líquidos e cozimentos em geral 620 W 100%
2 Preparar refogados e carnes 558 W 90%
3 Reaquecer pratos prontos 496 W 80%
4 Preparar aves inteiras, bolos e tortas 434 W 70%
5 Preparar sopas e massas em camadas 372 W 60%
6 Descongelar pratos prontos 310 W 50%
7 Cozinhar lentamente carnes duras 248 W 40%
8 Descongelar alimentos em geral 186 W 30%
9 Amolecer/amaciar alimentos 124 W 20%
10 Amolecer manteiga, queijos e sorvetes 62 W 10%

11 Se o forno estiver quente, depois do cozimento ou aquecimento, este nível 
de potência mantém os alimentos aquecidos 0 W 0%

Nº de vezes que a 
tecla POTÊNCIA deve 

ser apertada
Potência Equivalente a

1 620 W 100%

2 558 W 90%

3 496 W 80%

4 434 W 70%

5 372 W 60%

6 310 W 50%

7 248 W 40%

8 186 W 30%

9 124 W 20%

10 62 W 10%

11 0 W 0%

1. Aperte a tecla RELÓGIO.
2. Use o teclado numérico para 

digitar a hora certa.
3. Aperte a tecla RELÓGIO para 

finalizar.

IMPORTANTE:
Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.
Sempre que no painel aparecer ”12:00” significa que o relógio não foi ajustado 
ou que houve falta de energia elétrica.

1.1 conhecendo o produto
Saídas de ar

Gabinete 

Painel de controle

Puxador da porta

Visor da porta

1.2 conhecendo o painel de controle

Receitas

Uso fácil

cancelar
trava de

segurança

relógio potência

kg

g

g

desligar 
visor

aquecer

descongelar

ligar
+ seg.

USO FÁCIL

Para aquecer pratos prontos ou 
descongelar  carnes  de acordo 
com o peso.

POTÊNCIA

Para programar o nível de potência 
de cozimento desejado.

LIGAR +30seg

Para iniciar o funcionamento do 
forno depois que a programação 
for inserida, para voltar a 
programação que foi interrompida 
ou para adicionar mais 30 
segundos ao tempo restante de 
cozimento.

IMPORTANTE:
O design e cores do painel 
podem variar de acordo 
com o modelo do produto 
adquirido.

10 cm10 cm

20 
cm

10 cm

4.4 receitas

4.4.1 tecla arroz
Sugestão de receita de ARROZ:
Esta receita é recomendada para o preparo de arroz branco.

INGREDIENTES:
• 2 xícaras de arroz
• 4 xícaras de água
• 1 colher (sobremesa) de óleo ou azeite
• 2 colheres (sopa) de cebola
• 1 pitada de sal

Coloque todos os ingredientes em um vasilhame próprio 
para micro-ondas de bordas altas (sugestão: 11 cm de 
altura e 18 cm de diâmetro). Leve o vasilhame destampado 
ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla ARROZ.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.4 tecla peiXe
Esta tecla é indicada para o preparo de peixe fresco/
descongelado.

Sugestão de Receita de PEIXE

INGREDIENTES:
• 500 g de filé de peixe
• ½ cebola
• 2 colheres (sopa) de molho de tomate pronto
• Sal, azeite, alho e pimenta a gosto

Tempere o filé de peixe a gosto. Em um recipiente próprio 
para micro-ondas acomode os filés de peixe e adicione o 
molho de tomate e a cebola.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas:
1. Aperte a tecla PEIXE.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.5 tecla pipoca
Esta tecla é indicada para o preparo de pacotes de 100g.
Centralize o pacote na cavidade observando a indicação 
de posicionamento.

Sugestão de preparo para PIPOCA:
1. Aperte a tecla PIPOCA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

IMPORTANTE:
• Se nenhuma potência for selecionada, o forno 

começa a funcionar na potência 620 W.
• Mesmo no caso do produto ainda estar funcionan-

do, ao abrir a porta do forno o funcionamento é 
interrompido imediatamente. Se quiser que o forno 
continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar 
a tecla LIGAR +30 seg novamente. Senão, basta 
apertar a tecla CANCELAR/PAUSAR e a programação 
é apagada.

IMPORTANTE:
• Utilize luvas para manusear o vasilhame. Cuidado 

com o vapor proveniente do alimento;
• É recomendado lavar o arroz antes do preparo. 

Para o cozimento de arroz integral, parboilizado ou 
outros tipos de arroz, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

4.4.2 tecla VeGetais
Esta tecla pode ser utilizada para o preparo de vegetais 
em talos, como couve-flor e brócolis, e vegetais cortados, 
como cenoura e batatas.
A porção sugerida é de 250 a 300 g para vegetais em talos 
e de 300 a 350 g para vegetais cortados. Recomenda-se 
adicionar de 50 a 100 ml de água aos vegetais.

Sugestão para o preparo de Brócolis

INGREDIENTES:
• 300 g de brócolis
• 100 ml de água

Coloque o brócolis em um recipiente próprio para micro- 
-ondas.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas.
1. Aperte a tecla VEGETAIS.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.3 tecla massa
Esta receita é recomendada para macarrão do tipo fusilli 
ou penne, massa com ovos

Sugestão de Receita de MASSA

Ingredientes para 2 porções individuais:
• 200 g de macarrão fusilli ou penne
• 500 mL de água a temperatura ambiente
• 1/2 colher de sopa de sal
• 1 colher de sopa de azeite

Em um vasilhame de bordas altas, misture todos os ingre-
dientes. Sem tampar, leve ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla MACARRÂO
2. Aperte LIGAR + 30 SEG
Ao final do aquecimento, retire o vasilhame do micro- 
-ondas com o auxílio de luvas, misture bem, tampe e 
aguarde o tempo de espera de 2 minutos. Escorra a água, 
tomando cuidado para não se queimar. Sirva com o molho 
de sua preferência.

IMPORTANTE:
Para o preparo de macarrão integral ou outros tipos 
e formatos de macarrão, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

DICA:
Para evitar o cozimento em excesso, ao final do processo, 
lave o macarrão com água fria.

IMPORTANTE:
O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas 
uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo 
com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, mar-
ca e validade do produto, entre outros. Para garantir 
o melhor resultado, após iniciar o funcionamento do 
micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. 
Quando o intervalo entre um estouro e outro for de 
aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos 
que você aperte a tecla CANCELAR para desligar o 
micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.

DICAS:
• Para um melhor aproveitamento do calor do micro- 

-ondas recomendamos que o pacote de pipoca seja 
colocado dobrado no centro do prato giratório de forma 
que a descrição do pacote “ESTE LADO PARA BAIXO” 
fique voltada para o prato do micro-ondas.

• O pacote de pipocas pode ficar preso nas paredes da 
cavidade do micro-ondas quando estiver cheio.

4.4.6 tecla caneca
A tecla CANECA, permite que você aqueça de forma rápida 
uma caneca de 250 ml contendo líquidos (água, leite) em 
temperatura ambiente.
1. Aperte a tecla CANECA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.5 aQuecer / desconGelar
Para aquecer alimentos cozidos refrigerados ou descon-
gelar carne bovina e de frango, siga os seguintes passos:
1. Aperte a tecla AQUECER ou DESCONGELAR.
2. Selecione o peso do alimento nas teclas de 250 g, 500 

g ou 1 kg ou insira o peso manualmente (em gramas) 
através do teclado numérico.

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

Durante o descongelamento soará um bip e no display 
aparecerá “mexa”. Abra a porta do Micro-ondas e vire a 
carne. Feche a porta e aperte a tecla LIGAR +30 seg para 
continuar o descongelamento. Se a carne não for virada, 
o Micro-ondas continuará a programação normalmente, 
porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

IMPORTANTE:
• A qualidade, quantidade, composição, origem e 

forma dos alimentos submetidos ao descongela-
mento, bem como as variações de voltagem da rede 
elétrica onde o seu Micro-ondas está conectado, 
podem provocar alterações no resultado final e no 
tempo necessário para o cozimento dos alimentos. 
Assim, caso não sejam obtidos resultados satisfa-
tórios com o uso das funções de Aquecer e Des-
congelar do forno, recomendamos que você siga 
as instruções do item 4.2 e selecione a potência 
de 80 % para aquecer pratos prontos e 30 % de 
potência para descongelar carnes.

4.6 traVa de seGurança
Com essa função é possível travar o painel de controle 
do Micro-ondas. Esta função serve principalmente para 
impedir que o forno seja acidentalmente ligado sem que 
haja algum alimento dentro.
1. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  

3 segundos e a TRAVA DE SEGURANÇA será acionada e 
o painel do micro-ondas ficará travado. Com isso não 
será possível fazer nenhuma programação.

2. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  
3 segundos novamente e a TRAVA DE SEGURANÇA 
será desativada. Com isso o painel voltará a funcionar 
normalmente. 

IMPORTANTE:
• Para obter melhores resultados, preferencialmente 

envolva o alimento em um filme plástico adequado 
para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamen-
te sobre o prato giratório.

• Se o alimento estiver menos frio do que a tempe-
ratura de congelamento total (-18 °C), escolha um 
peso menor do que o alimento realmente apresenta.

• Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura 
de congelamento total (-18 °C), escolha um peso 
maior do que o alimento realmente apresenta.

IMPORTANTE:
Verificar item “5.2. Recipientes adequados para uso 
em Micro-ondas”, evitando dessa forma, materiais 
que possam derreter ou incendiar-se.
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5.1 instruções de seGurança
• Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso 

doméstico.
• Leia atentamente este manual antes de começar a 

operar o Micro-ondas.
• A instalação do Micro-ondas deve seguir as instruções 

descritas neste manual.
• Mantenha o cordão de alimentação longe de superfícies 

quentes e evite deixá-lo pendurado.
• Antes da instalação verifique a tensão do Micro- 

-ondas. O forno de Micro-ondas não é “Bi-Volt”.
• Seu Micro-ondas deve ser utilizado somente por pes-

soas que conheçam todos os procedimentos e cuidados 
descritos neste manual de instruções. Certifique-se de 
que sejam capazes de operar o Micro-ondas de modo 
seguro e saibam os riscos do uso indevido do produto. 
Ensine corretamente todas as funções e passe as ins-
truções de segurança contidas neste.

• O uso de acessórios não recomendados pela Consul 
pode provocar acidentes e danos ao produto e/ou 
acessórios.

• Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto 
danificará o produto.

• Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
• Não utilize o Micro-ondas se o cordão de alimentação, 

o plugue ou o próprio produto estiverem danificados. 
Entre em contato com a Rede de Serviços Consul.

• Ao retirar os alimentos de dentro do Micro-ondas, use 
sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. Os 
utensílios podem se aquecer durante o funcionamento 
do Micro-ondas.

• Utilize o Micro-ondas para aquecer alimentos e bebidas.
• Não utilize o forno para secar roupas ou guardar uten-

sílios, pães ou alimentos pois poderão incendiar-se.
• Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas 

proximidades do Micro-ondas.
• Ao usar o Micro-ondas, se você observar fumaça, des-

ligue o produto, ou simplesmente retire o plugue da 
tomada. Mantenha a porta do forno do Micro-ondas 
fechada para abafar qualquer chama.

•  Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar 
em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar 
muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupção 
atrasada de bolhas, ou erupção tardia, entende-se  a 
ebulição repentina  do líquido devido às características 
do aquecimento por micro-ondas. Ao contrário do 
que ocorre quando aquecemos a água no fogão a gás 
ou num cooktop elétrico, no forno Micro-ondas não 
há formação das bolhas características da fervura. 
Apesar da ausência de bolhas, o líquido pode estar à 
temperatura de ebulição (100°C) e pode vir a ter uma 
ebulição repentina quando o recipiente for manipulado 
para ser retirado do forno. Isto pode provocar respingos 

que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso 
ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos 
pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe o líquido 
descansar por cerca de 30 segundos antes de retirá-lo 
do Micro-ondas. Tenha atenção também ao adicionar 
sólidos solúveis, como café, ao líquido muito quente. 

• Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, 
batata, linguiça, salsicha, pimentão, etc., devem ser 
perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso 
contrário, esses alimentos poderão explodir.

• Embalagens totalmente fechadas não devem ser aque-
cidas, pois podem explodir. 

• Ovos com casca ou ovos cozidos e não cortados não de-
vem ser aquecidos no forno de micro-ondas por serem 
suscetíveis a explosão, inclusive após o aquecimento 
por micro-ondas ter cessado.

• Alimentos com pouca umidade como pão, amendoim, 
etc., não devem ficar muito tempo dentro do forno, 
pois poderão incendiar-se.

• Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e 
ter as temperaturas verificadas antes de serem servidos 
às crianças. SE O CALOR NÃO ESTIVER BEM DISTRIBUÍ-
DO no alimento, pode provocar  queimaduras!

• Não coloque mamadeiras com bico no Micro-ondas, 
pois a mesma pode explodir devido ao entupimento 
do bico durante o processo de aquecimento.

• Não prepare alimentos usando óleo ou gordura, pois é 
difícil controlar a temperatura nessas  circunstâncias.

• Atenção ao preparo de refogados, caldas, pipoca e ali-
mentos que contenham um elevado teor de gordura no 
micro-ondas. Estes alimentos não devem ser preparados 
em  potes plásticos.

• Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na 
superfície das travas de segurança para não prejudicar 
a vedação do forno.

• Não coloque em cima de seu Micro-ondas objetos, 
utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem 
cair ao abrir a porta, ou danificar o seu produto.

• Não coloque nenhum animal vivo no interior do Micro- 
-ondas.

• Não utilize estabilizador ou “No-Break” de computa-
dores, eles poderão incendiar-se ou danificar o Micro- 
-ondas.

• Não recomendamos que sejam feitas caldas no Micro- 
-ondas. Devido a altíssima temperatura que caldas e o 
açúcar cristalizado atingem podem ocorrer danos nos 
acessórios ou em partes do produto.

• O forno micro-ondas deve ser limpo regularmente e 
restos de alimentos devem ser removidos. Consulte as 
orientações de limpeza no tópico 6.1.

• A falta de limpeza do micro-ondas pode danificar as 
paredes internas do produto, reduzindo a sua vida e 
também gerando situações de risco.

• Use luvas para evitar queimaduras.

Para instalar corretamente o forno Micro-ondas, verifique 
se a sua residência possui:
• Instalação elétrica adequada conforme as especificações 

técnicas fornecidas no final deste manual (Dados Téc-
nicos - página 8). Se necessário, contrate um eletricista 
profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar 
a instalação elétrica de sua residência.

• Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a 
tensão correspondente à do Micro-ondas para ligar 
o produto;
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DISPLAY

DESLIGAR VISOR

Para desligar a luz do visor digital 
enquanto o Micro-ondas não 
estiver sendo utilizado.

RECEITAS

Estas teclas permitem o preparo de 
alimentos sem que seja necessário 
programar tempo e potência 
manualmente.

PAINEL NUMÉRICO

Para digitar os tempos e as 
quantidades.

RELÓGIO

Para ajustar o horário do relógio 
do forno.

CANCELAR/TRAVA DE SEGURANÇA

Para interromper a programação 
feita. Com essa tecla você também 
consegue travar o painel do  
Micro-ondas.

instalaçãoinstalação

operaçãooperação

3

4

segurançasegurança

apresentação do produtoapresentação do produto1

2

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a 
você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras significam:
Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas 
imediatamente.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e 
o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

2.1 itens de seGurança
• CUIDADO: Se a porta ou a vedação da porta estiverem 

danificadas não opere o seu Micro-ondas até que ele 
tenha sido reparado por pessoa treinada pela Consul.

• CUIDADO: É perigoso para qualquer pessoa não treinada 
pela Consul, a tentativa de conserto do produto que exija 
a remoção de qualquer cobertura que faça proteção 
contra exposição à energia de Micro-ondas.

• CUIDADO: Líquidos ou alimentos não devem ser aquecidos 
em recipientes totalmente fechados, pois podem explodir.

• Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.
• Não remova o fio terra.
• Não use adaptadores ou T’s.
• Não use extensões.
• Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes 

de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou 
manutenção.

• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor 
químico.

• Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos 
produtos de limpeza e higienização.

3.1 onde deVo instalar?
O Micro-ondas deve ser instalado:
• Em local bem ventilado;
• Em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do 

forno, dos utensílios utilizados e alimentos que serão prepa-
rados no Micro-ondas;

• Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação 
de calor (fogão, estufa, etc.) e de umidade. A temperatura 
ambiente no local onde o forno estiver instalado não pode 
ultrapassar 35 °C;

• Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interfe-
rência do Micro-ondas. 

• Não instale o seu micro-ondas dentro de armários.
• Caso você queira embutir seu Micro-ondas, deixe um espaço 

de no mínimo 20 cm para a ventilação na parte de cima e no 
mínimo 10 cm nas laterais e no  fundo.

3.2 instalaçÃo elétrica 3.3 instalaçÃo do micro-ondas
1. Retire as peças que vêm dentro do Micro-ondas.
2. Retire a fita adesiva que prende a guia do prato giratório.

3. Limpe a cavidade interna do Micro-ondas com um pano 
macio.

• Posicione o su-
porte do prato 
g i ra t ó r i o  n a 
parte inferior 
da cavidade.

• Encaixe o supor-
te do prato gira-
tório e coloque o 
prato sobre ele.

• C om  a  m ão , 
verifique se o 
prato está bem 
ins ta lado  no 
produto.

6. Conecte o plugue do Micro-ondas em uma tomada que 
deve estar de acordo com a tensão do produto (127 V 
ou 220 V).

7. Proceda o teste indicado a seguir “TESTANDO O  
MICRO-ONDAS”.

3.4 testando o micro-ondas
Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em caso de queda ou falta de energia elétrica, o display mostrará 
apenas “12:00”. Caso deseje que o display do seu Micro-ondas mostre as horas, programe o relógio conforme proce-
dimento do item 4.1. Siga os passos abaixo para testar seu produto:
1. Abra a porta do forno.
2. Encha um copo com água limpa e fria e coloque-o sobre o prato giratório. Feche a porta do forno.
3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. A luz do forno irá se acender e o Micro-ondas começará a funcionar na potência 

620 W. O display marcará 30 segundos em contagem regressiva.
4. Para testar o sistema de segurança do seu Micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O 

Micro-ondas para de funcionar. Sempre que você quiser interromper temporariamente o funcionamento, sem 
cancelar a programação, abra a porta do forno.

5. Para retornar ao funcionamento normal, feche a porta do forno e aperte a tecla LIGAR +30 seg. O Micro-ondas 
voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.

6. Para desligar o Micro-ondas aperte a tecla CANCELAR/PAUSAR. A luz do forno se apagará e a programação 
será apagada.

As medidas dos espaços recomendadas abaixo devem ser 
respeitadas para segurança e eficiência no funcionamento 
do produto.

Não retire esta pro-
teção lateral pois a 
remoção causará 
danos ao produto.

4. Posicione o forno Micro-ondas no local de instalação.
5. Monte o prato giratório da seguinte forma:

Para modelos 127 V, utilizar uma to-
mada de 20 A. Para modelos 220 V, 
ut i l i za r  uma tomada de  10  A .  
As tomadas devem estar de acordo com 
a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
NBR 14136.

Ligação monofásica (127 V)

Fase
20A

Neutro

Terra

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Ligue o produto a um circuito provido de 
aterramento.
Não remova o fio terra.
Não use adaptadores ou T’s.
Não use extensões.
Não seguir essas instruções pode trazer risco 
de vida, incêndio ou choque elétrico.

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Retire o plugue da tomada ou desligue o 
disjuntor antes de realizar qualquer serviço 
de instalação, limpeza ou manutenção.
Não seguir essas instruções pode trazer 
risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

• Disjuntores térmicos 
exclusivos para a 
tomada onde será li-
gado o Micro-ondas;

• Circuito de alimen-
tação elétrica ex-
clusivo, com queda 
de tensão de, no 
máximo, 10%;

• Aterramento confor-
me a norma da ABNT 
(Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410 - Seção 
Aterramento;

• O aterramento do 
produto não deve ser 
feito ligando o fio ter-
ra ao neutro da rede 
elétrica ou a canos de 
água ou de gás.

• O forno deve ser li-
gado a um circuito 
de 20 A (127 V) ou 
10 A (220 V). A ins-
talação elétrica deve 
estar de acordo com 
a norma ABNT (As-
sociação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410.

Ligação monofásica (220 V)

Fase
10A

Neutro

Terra

Ligação bifásica (220 V)

Fases

10A

Terra

• Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumentar o rendimento do produto e impedir o superaquecimento dos 
componentes do Micro-ondas. Caso contrário, o superaquecimento pode fazer com que o forno desligue sozinho. 
Certifique-se de que os pés do forno estão no local correto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a 
assegurar um fluxo de ar adequado.

IMPORTANTE:
O forno não deve ser ligado antes de retirar esta fita.

4.1 acertando o relÓGio

4.2 proGramando tempo e potÊncia 
1. Use o teclado numérico para digitar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 59:59).
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA repetidamente para programar 

a potência desejada, conforme a tabela abaixo:

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. Ao final do cozimento, 
um bip soará indicando o término da programação. 

Depois que o processo de cozimento foi iniciado o tempo 
programado pode ser facilmente aumentado em 30 se-
gundos através da tecla LIGAR +30 seg.

4.3 dicas para cozinhar no micro-ondas
Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência de 
seu Micro-ondas. 
Seu Micro-ondas possui 11 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. 
Veja a tabela de potências abaixo:

Nível Uso Potência Equivalente a 
1 Ferver líquidos e cozimentos em geral 620 W 100%
2 Preparar refogados e carnes 558 W 90%
3 Reaquecer pratos prontos 496 W 80%
4 Preparar aves inteiras, bolos e tortas 434 W 70%
5 Preparar sopas e massas em camadas 372 W 60%
6 Descongelar pratos prontos 310 W 50%
7 Cozinhar lentamente carnes duras 248 W 40%
8 Descongelar alimentos em geral 186 W 30%
9 Amolecer/amaciar alimentos 124 W 20%
10 Amolecer manteiga, queijos e sorvetes 62 W 10%

11 Se o forno estiver quente, depois do cozimento ou aquecimento, este nível 
de potência mantém os alimentos aquecidos 0 W 0%

Nº de vezes que a 
tecla POTÊNCIA deve 

ser apertada
Potência Equivalente a

1 620 W 100%

2 558 W 90%

3 496 W 80%

4 434 W 70%

5 372 W 60%

6 310 W 50%

7 248 W 40%

8 186 W 30%

9 124 W 20%

10 62 W 10%

11 0 W 0%

1. Aperte a tecla RELÓGIO.
2. Use o teclado numérico para 

digitar a hora certa.
3. Aperte a tecla RELÓGIO para 

finalizar.

IMPORTANTE:
Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.
Sempre que no painel aparecer ”12:00” significa que o relógio não foi ajustado 
ou que houve falta de energia elétrica.

1.1 conhecendo o produto
Saídas de ar

Gabinete 

Painel de controle

Puxador da porta

Visor da porta

1.2 conhecendo o painel de controle

Receitas

Uso fácil

cancelar
trava de

segurança

relógio potência

kg

g

g

desligar 
visor

aquecer

descongelar

ligar
+ seg.

USO FÁCIL

Para aquecer pratos prontos ou 
descongelar  carnes  de acordo 
com o peso.

POTÊNCIA

Para programar o nível de potência 
de cozimento desejado.

LIGAR +30seg

Para iniciar o funcionamento do 
forno depois que a programação 
for inserida, para voltar a 
programação que foi interrompida 
ou para adicionar mais 30 
segundos ao tempo restante de 
cozimento.

IMPORTANTE:
O design e cores do painel 
podem variar de acordo 
com o modelo do produto 
adquirido.

10 cm10 cm

20 
cm

10 cm

4.4 receitas

4.4.1 tecla arroz
Sugestão de receita de ARROZ:
Esta receita é recomendada para o preparo de arroz branco.

INGREDIENTES:
• 2 xícaras de arroz
• 4 xícaras de água
• 1 colher (sobremesa) de óleo ou azeite
• 2 colheres (sopa) de cebola
• 1 pitada de sal

Coloque todos os ingredientes em um vasilhame próprio 
para micro-ondas de bordas altas (sugestão: 11 cm de 
altura e 18 cm de diâmetro). Leve o vasilhame destampado 
ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla ARROZ.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.4 tecla peiXe
Esta tecla é indicada para o preparo de peixe fresco/
descongelado.

Sugestão de Receita de PEIXE

INGREDIENTES:
• 500 g de filé de peixe
• ½ cebola
• 2 colheres (sopa) de molho de tomate pronto
• Sal, azeite, alho e pimenta a gosto

Tempere o filé de peixe a gosto. Em um recipiente próprio 
para micro-ondas acomode os filés de peixe e adicione o 
molho de tomate e a cebola.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas:
1. Aperte a tecla PEIXE.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.5 tecla pipoca
Esta tecla é indicada para o preparo de pacotes de 100g.
Centralize o pacote na cavidade observando a indicação 
de posicionamento.

Sugestão de preparo para PIPOCA:
1. Aperte a tecla PIPOCA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

IMPORTANTE:
• Se nenhuma potência for selecionada, o forno 

começa a funcionar na potência 620 W.
• Mesmo no caso do produto ainda estar funcionan-

do, ao abrir a porta do forno o funcionamento é 
interrompido imediatamente. Se quiser que o forno 
continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar 
a tecla LIGAR +30 seg novamente. Senão, basta 
apertar a tecla CANCELAR/PAUSAR e a programação 
é apagada.

IMPORTANTE:
• Utilize luvas para manusear o vasilhame. Cuidado 

com o vapor proveniente do alimento;
• É recomendado lavar o arroz antes do preparo. 

Para o cozimento de arroz integral, parboilizado ou 
outros tipos de arroz, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

4.4.2 tecla VeGetais
Esta tecla pode ser utilizada para o preparo de vegetais 
em talos, como couve-flor e brócolis, e vegetais cortados, 
como cenoura e batatas.
A porção sugerida é de 250 a 300 g para vegetais em talos 
e de 300 a 350 g para vegetais cortados. Recomenda-se 
adicionar de 50 a 100 ml de água aos vegetais.

Sugestão para o preparo de Brócolis

INGREDIENTES:
• 300 g de brócolis
• 100 ml de água

Coloque o brócolis em um recipiente próprio para micro- 
-ondas.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas.
1. Aperte a tecla VEGETAIS.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.3 tecla massa
Esta receita é recomendada para macarrão do tipo fusilli 
ou penne, massa com ovos

Sugestão de Receita de MASSA

Ingredientes para 2 porções individuais:
• 200 g de macarrão fusilli ou penne
• 500 mL de água a temperatura ambiente
• 1/2 colher de sopa de sal
• 1 colher de sopa de azeite

Em um vasilhame de bordas altas, misture todos os ingre-
dientes. Sem tampar, leve ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla MACARRÂO
2. Aperte LIGAR + 30 SEG
Ao final do aquecimento, retire o vasilhame do micro- 
-ondas com o auxílio de luvas, misture bem, tampe e 
aguarde o tempo de espera de 2 minutos. Escorra a água, 
tomando cuidado para não se queimar. Sirva com o molho 
de sua preferência.

IMPORTANTE:
Para o preparo de macarrão integral ou outros tipos 
e formatos de macarrão, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

DICA:
Para evitar o cozimento em excesso, ao final do processo, 
lave o macarrão com água fria.

IMPORTANTE:
O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas 
uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo 
com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, mar-
ca e validade do produto, entre outros. Para garantir 
o melhor resultado, após iniciar o funcionamento do 
micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. 
Quando o intervalo entre um estouro e outro for de 
aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos 
que você aperte a tecla CANCELAR para desligar o 
micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.

DICAS:
• Para um melhor aproveitamento do calor do micro- 

-ondas recomendamos que o pacote de pipoca seja 
colocado dobrado no centro do prato giratório de forma 
que a descrição do pacote “ESTE LADO PARA BAIXO” 
fique voltada para o prato do micro-ondas.

• O pacote de pipocas pode ficar preso nas paredes da 
cavidade do micro-ondas quando estiver cheio.

4.4.6 tecla caneca
A tecla CANECA, permite que você aqueça de forma rápida 
uma caneca de 250 ml contendo líquidos (água, leite) em 
temperatura ambiente.
1. Aperte a tecla CANECA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.5 aQuecer / desconGelar
Para aquecer alimentos cozidos refrigerados ou descon-
gelar carne bovina e de frango, siga os seguintes passos:
1. Aperte a tecla AQUECER ou DESCONGELAR.
2. Selecione o peso do alimento nas teclas de 250 g, 500 

g ou 1 kg ou insira o peso manualmente (em gramas) 
através do teclado numérico.

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

Durante o descongelamento soará um bip e no display 
aparecerá “mexa”. Abra a porta do Micro-ondas e vire a 
carne. Feche a porta e aperte a tecla LIGAR +30 seg para 
continuar o descongelamento. Se a carne não for virada, 
o Micro-ondas continuará a programação normalmente, 
porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

IMPORTANTE:
• A qualidade, quantidade, composição, origem e 

forma dos alimentos submetidos ao descongela-
mento, bem como as variações de voltagem da rede 
elétrica onde o seu Micro-ondas está conectado, 
podem provocar alterações no resultado final e no 
tempo necessário para o cozimento dos alimentos. 
Assim, caso não sejam obtidos resultados satisfa-
tórios com o uso das funções de Aquecer e Des-
congelar do forno, recomendamos que você siga 
as instruções do item 4.2 e selecione a potência 
de 80 % para aquecer pratos prontos e 30 % de 
potência para descongelar carnes.

4.6 traVa de seGurança
Com essa função é possível travar o painel de controle 
do Micro-ondas. Esta função serve principalmente para 
impedir que o forno seja acidentalmente ligado sem que 
haja algum alimento dentro.
1. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  

3 segundos e a TRAVA DE SEGURANÇA será acionada e 
o painel do micro-ondas ficará travado. Com isso não 
será possível fazer nenhuma programação.

2. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  
3 segundos novamente e a TRAVA DE SEGURANÇA 
será desativada. Com isso o painel voltará a funcionar 
normalmente. 

IMPORTANTE:
• Para obter melhores resultados, preferencialmente 

envolva o alimento em um filme plástico adequado 
para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamen-
te sobre o prato giratório.

• Se o alimento estiver menos frio do que a tempe-
ratura de congelamento total (-18 °C), escolha um 
peso menor do que o alimento realmente apresenta.

• Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura 
de congelamento total (-18 °C), escolha um peso 
maior do que o alimento realmente apresenta.

IMPORTANTE:
Verificar item “5.2. Recipientes adequados para uso 
em Micro-ondas”, evitando dessa forma, materiais 
que possam derreter ou incendiar-se.
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5.1 instruções de seGurança
• Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso 

doméstico.
• Leia atentamente este manual antes de começar a 

operar o Micro-ondas.
• A instalação do Micro-ondas deve seguir as instruções 

descritas neste manual.
• Mantenha o cordão de alimentação longe de superfícies 

quentes e evite deixá-lo pendurado.
• Antes da instalação verifique a tensão do Micro- 

-ondas. O forno de Micro-ondas não é “Bi-Volt”.
• Seu Micro-ondas deve ser utilizado somente por pes-

soas que conheçam todos os procedimentos e cuidados 
descritos neste manual de instruções. Certifique-se de 
que sejam capazes de operar o Micro-ondas de modo 
seguro e saibam os riscos do uso indevido do produto. 
Ensine corretamente todas as funções e passe as ins-
truções de segurança contidas neste.

• O uso de acessórios não recomendados pela Consul 
pode provocar acidentes e danos ao produto e/ou 
acessórios.

• Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto 
danificará o produto.

• Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
• Não utilize o Micro-ondas se o cordão de alimentação, 

o plugue ou o próprio produto estiverem danificados. 
Entre em contato com a Rede de Serviços Consul.

• Ao retirar os alimentos de dentro do Micro-ondas, use 
sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. Os 
utensílios podem se aquecer durante o funcionamento 
do Micro-ondas.

• Utilize o Micro-ondas para aquecer alimentos e bebidas.
• Não utilize o forno para secar roupas ou guardar uten-

sílios, pães ou alimentos pois poderão incendiar-se.
• Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas 

proximidades do Micro-ondas.
• Ao usar o Micro-ondas, se você observar fumaça, des-

ligue o produto, ou simplesmente retire o plugue da 
tomada. Mantenha a porta do forno do Micro-ondas 
fechada para abafar qualquer chama.

•  Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar 
em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar 
muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupção 
atrasada de bolhas, ou erupção tardia, entende-se  a 
ebulição repentina  do líquido devido às características 
do aquecimento por micro-ondas. Ao contrário do 
que ocorre quando aquecemos a água no fogão a gás 
ou num cooktop elétrico, no forno Micro-ondas não 
há formação das bolhas características da fervura. 
Apesar da ausência de bolhas, o líquido pode estar à 
temperatura de ebulição (100°C) e pode vir a ter uma 
ebulição repentina quando o recipiente for manipulado 
para ser retirado do forno. Isto pode provocar respingos 

que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso 
ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos 
pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe o líquido 
descansar por cerca de 30 segundos antes de retirá-lo 
do Micro-ondas. Tenha atenção também ao adicionar 
sólidos solúveis, como café, ao líquido muito quente. 

• Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, 
batata, linguiça, salsicha, pimentão, etc., devem ser 
perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso 
contrário, esses alimentos poderão explodir.

• Embalagens totalmente fechadas não devem ser aque-
cidas, pois podem explodir. 

• Ovos com casca ou ovos cozidos e não cortados não de-
vem ser aquecidos no forno de micro-ondas por serem 
suscetíveis a explosão, inclusive após o aquecimento 
por micro-ondas ter cessado.

• Alimentos com pouca umidade como pão, amendoim, 
etc., não devem ficar muito tempo dentro do forno, 
pois poderão incendiar-se.

• Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e 
ter as temperaturas verificadas antes de serem servidos 
às crianças. SE O CALOR NÃO ESTIVER BEM DISTRIBUÍ-
DO no alimento, pode provocar  queimaduras!

• Não coloque mamadeiras com bico no Micro-ondas, 
pois a mesma pode explodir devido ao entupimento 
do bico durante o processo de aquecimento.

• Não prepare alimentos usando óleo ou gordura, pois é 
difícil controlar a temperatura nessas  circunstâncias.

• Atenção ao preparo de refogados, caldas, pipoca e ali-
mentos que contenham um elevado teor de gordura no 
micro-ondas. Estes alimentos não devem ser preparados 
em  potes plásticos.

• Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na 
superfície das travas de segurança para não prejudicar 
a vedação do forno.

• Não coloque em cima de seu Micro-ondas objetos, 
utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem 
cair ao abrir a porta, ou danificar o seu produto.

• Não coloque nenhum animal vivo no interior do Micro- 
-ondas.

• Não utilize estabilizador ou “No-Break” de computa-
dores, eles poderão incendiar-se ou danificar o Micro- 
-ondas.

• Não recomendamos que sejam feitas caldas no Micro- 
-ondas. Devido a altíssima temperatura que caldas e o 
açúcar cristalizado atingem podem ocorrer danos nos 
acessórios ou em partes do produto.

• O forno micro-ondas deve ser limpo regularmente e 
restos de alimentos devem ser removidos. Consulte as 
orientações de limpeza no tópico 6.1.

• A falta de limpeza do micro-ondas pode danificar as 
paredes internas do produto, reduzindo a sua vida e 
também gerando situações de risco.

• Use luvas para evitar queimaduras.

Para instalar corretamente o forno Micro-ondas, verifique 
se a sua residência possui:
• Instalação elétrica adequada conforme as especificações 

técnicas fornecidas no final deste manual (Dados Téc-
nicos - página 8). Se necessário, contrate um eletricista 
profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar 
a instalação elétrica de sua residência.

• Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a 
tensão correspondente à do Micro-ondas para ligar 
o produto;
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DISPLAY

DESLIGAR VISOR

Para desligar a luz do visor digital 
enquanto o Micro-ondas não 
estiver sendo utilizado.

RECEITAS

Estas teclas permitem o preparo de 
alimentos sem que seja necessário 
programar tempo e potência 
manualmente.

PAINEL NUMÉRICO

Para digitar os tempos e as 
quantidades.

RELÓGIO

Para ajustar o horário do relógio 
do forno.

CANCELAR/TRAVA DE SEGURANÇA

Para interromper a programação 
feita. Com essa tecla você também 
consegue travar o painel do  
Micro-ondas.

instalaçãoinstalação

operaçãooperação

3

4

segurançasegurança

apresentação do produtoapresentação do produto1

2

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a 
você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras significam:
Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas 
imediatamente.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e 
o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

2.1 itens de seGurança
• CUIDADO: Se a porta ou a vedação da porta estiverem 

danificadas não opere o seu Micro-ondas até que ele 
tenha sido reparado por pessoa treinada pela Consul.

• CUIDADO: É perigoso para qualquer pessoa não treinada 
pela Consul, a tentativa de conserto do produto que exija 
a remoção de qualquer cobertura que faça proteção 
contra exposição à energia de Micro-ondas.

• CUIDADO: Líquidos ou alimentos não devem ser aquecidos 
em recipientes totalmente fechados, pois podem explodir.

• Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.
• Não remova o fio terra.
• Não use adaptadores ou T’s.
• Não use extensões.
• Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes 

de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou 
manutenção.

• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor 
químico.

• Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos 
produtos de limpeza e higienização.

3.1 onde deVo instalar?
O Micro-ondas deve ser instalado:
• Em local bem ventilado;
• Em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do 

forno, dos utensílios utilizados e alimentos que serão prepa-
rados no Micro-ondas;

• Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação 
de calor (fogão, estufa, etc.) e de umidade. A temperatura 
ambiente no local onde o forno estiver instalado não pode 
ultrapassar 35 °C;

• Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interfe-
rência do Micro-ondas. 

• Não instale o seu micro-ondas dentro de armários.
• Caso você queira embutir seu Micro-ondas, deixe um espaço 

de no mínimo 20 cm para a ventilação na parte de cima e no 
mínimo 10 cm nas laterais e no  fundo.

3.2 instalaçÃo elétrica 3.3 instalaçÃo do micro-ondas
1. Retire as peças que vêm dentro do Micro-ondas.
2. Retire a fita adesiva que prende a guia do prato giratório.

3. Limpe a cavidade interna do Micro-ondas com um pano 
macio.

• Posicione o su-
porte do prato 
g i ra t ó r i o  n a 
parte inferior 
da cavidade.

• Encaixe o supor-
te do prato gira-
tório e coloque o 
prato sobre ele.

• C om  a  m ão , 
verifique se o 
prato está bem 
ins ta lado  no 
produto.

6. Conecte o plugue do Micro-ondas em uma tomada que 
deve estar de acordo com a tensão do produto (127 V 
ou 220 V).

7. Proceda o teste indicado a seguir “TESTANDO O  
MICRO-ONDAS”.

3.4 testando o micro-ondas
Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em caso de queda ou falta de energia elétrica, o display mostrará 
apenas “12:00”. Caso deseje que o display do seu Micro-ondas mostre as horas, programe o relógio conforme proce-
dimento do item 4.1. Siga os passos abaixo para testar seu produto:
1. Abra a porta do forno.
2. Encha um copo com água limpa e fria e coloque-o sobre o prato giratório. Feche a porta do forno.
3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. A luz do forno irá se acender e o Micro-ondas começará a funcionar na potência 

620 W. O display marcará 30 segundos em contagem regressiva.
4. Para testar o sistema de segurança do seu Micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O 

Micro-ondas para de funcionar. Sempre que você quiser interromper temporariamente o funcionamento, sem 
cancelar a programação, abra a porta do forno.

5. Para retornar ao funcionamento normal, feche a porta do forno e aperte a tecla LIGAR +30 seg. O Micro-ondas 
voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.

6. Para desligar o Micro-ondas aperte a tecla CANCELAR/PAUSAR. A luz do forno se apagará e a programação 
será apagada.

As medidas dos espaços recomendadas abaixo devem ser 
respeitadas para segurança e eficiência no funcionamento 
do produto.

Não retire esta pro-
teção lateral pois a 
remoção causará 
danos ao produto.

4. Posicione o forno Micro-ondas no local de instalação.
5. Monte o prato giratório da seguinte forma:

Para modelos 127 V, utilizar uma to-
mada de 20 A. Para modelos 220 V, 
ut i l i za r  uma tomada de  10  A .  
As tomadas devem estar de acordo com 
a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
NBR 14136.

Ligação monofásica (127 V)

Fase
20A

Neutro

Terra

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Ligue o produto a um circuito provido de 
aterramento.
Não remova o fio terra.
Não use adaptadores ou T’s.
Não use extensões.
Não seguir essas instruções pode trazer risco 
de vida, incêndio ou choque elétrico.

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Retire o plugue da tomada ou desligue o 
disjuntor antes de realizar qualquer serviço 
de instalação, limpeza ou manutenção.
Não seguir essas instruções pode trazer 
risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

• Disjuntores térmicos 
exclusivos para a 
tomada onde será li-
gado o Micro-ondas;

• Circuito de alimen-
tação elétrica ex-
clusivo, com queda 
de tensão de, no 
máximo, 10%;

• Aterramento confor-
me a norma da ABNT 
(Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410 - Seção 
Aterramento;

• O aterramento do 
produto não deve ser 
feito ligando o fio ter-
ra ao neutro da rede 
elétrica ou a canos de 
água ou de gás.

• O forno deve ser li-
gado a um circuito 
de 20 A (127 V) ou 
10 A (220 V). A ins-
talação elétrica deve 
estar de acordo com 
a norma ABNT (As-
sociação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410.

Ligação monofásica (220 V)

Fase
10A

Neutro

Terra

Ligação bifásica (220 V)

Fases

10A

Terra

• Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumentar o rendimento do produto e impedir o superaquecimento dos 
componentes do Micro-ondas. Caso contrário, o superaquecimento pode fazer com que o forno desligue sozinho. 
Certifique-se de que os pés do forno estão no local correto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a 
assegurar um fluxo de ar adequado.

IMPORTANTE:
O forno não deve ser ligado antes de retirar esta fita.

4.1 acertando o relÓGio

4.2 proGramando tempo e potÊncia 
1. Use o teclado numérico para digitar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 59:59).
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA repetidamente para programar 

a potência desejada, conforme a tabela abaixo:

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. Ao final do cozimento, 
um bip soará indicando o término da programação. 

Depois que o processo de cozimento foi iniciado o tempo 
programado pode ser facilmente aumentado em 30 se-
gundos através da tecla LIGAR +30 seg.

4.3 dicas para cozinhar no micro-ondas
Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência de 
seu Micro-ondas. 
Seu Micro-ondas possui 11 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. 
Veja a tabela de potências abaixo:

Nível Uso Potência Equivalente a 
1 Ferver líquidos e cozimentos em geral 620 W 100%
2 Preparar refogados e carnes 558 W 90%
3 Reaquecer pratos prontos 496 W 80%
4 Preparar aves inteiras, bolos e tortas 434 W 70%
5 Preparar sopas e massas em camadas 372 W 60%
6 Descongelar pratos prontos 310 W 50%
7 Cozinhar lentamente carnes duras 248 W 40%
8 Descongelar alimentos em geral 186 W 30%
9 Amolecer/amaciar alimentos 124 W 20%
10 Amolecer manteiga, queijos e sorvetes 62 W 10%

11 Se o forno estiver quente, depois do cozimento ou aquecimento, este nível 
de potência mantém os alimentos aquecidos 0 W 0%

Nº de vezes que a 
tecla POTÊNCIA deve 

ser apertada
Potência Equivalente a

1 620 W 100%

2 558 W 90%

3 496 W 80%

4 434 W 70%

5 372 W 60%

6 310 W 50%

7 248 W 40%

8 186 W 30%

9 124 W 20%

10 62 W 10%

11 0 W 0%

1. Aperte a tecla RELÓGIO.
2. Use o teclado numérico para 

digitar a hora certa.
3. Aperte a tecla RELÓGIO para 

finalizar.

IMPORTANTE:
Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.
Sempre que no painel aparecer ”12:00” significa que o relógio não foi ajustado 
ou que houve falta de energia elétrica.

1.1 conhecendo o produto
Saídas de ar

Gabinete 

Painel de controle

Puxador da porta

Visor da porta

1.2 conhecendo o painel de controle

Receitas

Uso fácil

cancelar
trava de

segurança

relógio potência

kg

g

g

desligar 
visor

aquecer

descongelar

ligar
+ seg.

USO FÁCIL

Para aquecer pratos prontos ou 
descongelar  carnes  de acordo 
com o peso.

POTÊNCIA

Para programar o nível de potência 
de cozimento desejado.

LIGAR +30seg

Para iniciar o funcionamento do 
forno depois que a programação 
for inserida, para voltar a 
programação que foi interrompida 
ou para adicionar mais 30 
segundos ao tempo restante de 
cozimento.

IMPORTANTE:
O design e cores do painel 
podem variar de acordo 
com o modelo do produto 
adquirido.

10 cm10 cm

20 
cm

10 cm

4.4 receitas

4.4.1 tecla arroz
Sugestão de receita de ARROZ:
Esta receita é recomendada para o preparo de arroz branco.

INGREDIENTES:
• 2 xícaras de arroz
• 4 xícaras de água
• 1 colher (sobremesa) de óleo ou azeite
• 2 colheres (sopa) de cebola
• 1 pitada de sal

Coloque todos os ingredientes em um vasilhame próprio 
para micro-ondas de bordas altas (sugestão: 11 cm de 
altura e 18 cm de diâmetro). Leve o vasilhame destampado 
ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla ARROZ.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.4 tecla peiXe
Esta tecla é indicada para o preparo de peixe fresco/
descongelado.

Sugestão de Receita de PEIXE

INGREDIENTES:
• 500 g de filé de peixe
• ½ cebola
• 2 colheres (sopa) de molho de tomate pronto
• Sal, azeite, alho e pimenta a gosto

Tempere o filé de peixe a gosto. Em um recipiente próprio 
para micro-ondas acomode os filés de peixe e adicione o 
molho de tomate e a cebola.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas:
1. Aperte a tecla PEIXE.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.5 tecla pipoca
Esta tecla é indicada para o preparo de pacotes de 100g.
Centralize o pacote na cavidade observando a indicação 
de posicionamento.

Sugestão de preparo para PIPOCA:
1. Aperte a tecla PIPOCA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

IMPORTANTE:
• Se nenhuma potência for selecionada, o forno 

começa a funcionar na potência 620 W.
• Mesmo no caso do produto ainda estar funcionan-

do, ao abrir a porta do forno o funcionamento é 
interrompido imediatamente. Se quiser que o forno 
continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar 
a tecla LIGAR +30 seg novamente. Senão, basta 
apertar a tecla CANCELAR/PAUSAR e a programação 
é apagada.

IMPORTANTE:
• Utilize luvas para manusear o vasilhame. Cuidado 

com o vapor proveniente do alimento;
• É recomendado lavar o arroz antes do preparo. 

Para o cozimento de arroz integral, parboilizado ou 
outros tipos de arroz, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

4.4.2 tecla VeGetais
Esta tecla pode ser utilizada para o preparo de vegetais 
em talos, como couve-flor e brócolis, e vegetais cortados, 
como cenoura e batatas.
A porção sugerida é de 250 a 300 g para vegetais em talos 
e de 300 a 350 g para vegetais cortados. Recomenda-se 
adicionar de 50 a 100 ml de água aos vegetais.

Sugestão para o preparo de Brócolis

INGREDIENTES:
• 300 g de brócolis
• 100 ml de água

Coloque o brócolis em um recipiente próprio para micro- 
-ondas.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas.
1. Aperte a tecla VEGETAIS.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.3 tecla massa
Esta receita é recomendada para macarrão do tipo fusilli 
ou penne, massa com ovos

Sugestão de Receita de MASSA

Ingredientes para 2 porções individuais:
• 200 g de macarrão fusilli ou penne
• 500 mL de água a temperatura ambiente
• 1/2 colher de sopa de sal
• 1 colher de sopa de azeite

Em um vasilhame de bordas altas, misture todos os ingre-
dientes. Sem tampar, leve ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla MACARRÂO
2. Aperte LIGAR + 30 SEG
Ao final do aquecimento, retire o vasilhame do micro- 
-ondas com o auxílio de luvas, misture bem, tampe e 
aguarde o tempo de espera de 2 minutos. Escorra a água, 
tomando cuidado para não se queimar. Sirva com o molho 
de sua preferência.

IMPORTANTE:
Para o preparo de macarrão integral ou outros tipos 
e formatos de macarrão, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

DICA:
Para evitar o cozimento em excesso, ao final do processo, 
lave o macarrão com água fria.

IMPORTANTE:
O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas 
uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo 
com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, mar-
ca e validade do produto, entre outros. Para garantir 
o melhor resultado, após iniciar o funcionamento do 
micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. 
Quando o intervalo entre um estouro e outro for de 
aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos 
que você aperte a tecla CANCELAR para desligar o 
micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.

DICAS:
• Para um melhor aproveitamento do calor do micro- 

-ondas recomendamos que o pacote de pipoca seja 
colocado dobrado no centro do prato giratório de forma 
que a descrição do pacote “ESTE LADO PARA BAIXO” 
fique voltada para o prato do micro-ondas.

• O pacote de pipocas pode ficar preso nas paredes da 
cavidade do micro-ondas quando estiver cheio.

4.4.6 tecla caneca
A tecla CANECA, permite que você aqueça de forma rápida 
uma caneca de 250 ml contendo líquidos (água, leite) em 
temperatura ambiente.
1. Aperte a tecla CANECA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.5 aQuecer / desconGelar
Para aquecer alimentos cozidos refrigerados ou descon-
gelar carne bovina e de frango, siga os seguintes passos:
1. Aperte a tecla AQUECER ou DESCONGELAR.
2. Selecione o peso do alimento nas teclas de 250 g, 500 

g ou 1 kg ou insira o peso manualmente (em gramas) 
através do teclado numérico.

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

Durante o descongelamento soará um bip e no display 
aparecerá “mexa”. Abra a porta do Micro-ondas e vire a 
carne. Feche a porta e aperte a tecla LIGAR +30 seg para 
continuar o descongelamento. Se a carne não for virada, 
o Micro-ondas continuará a programação normalmente, 
porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

IMPORTANTE:
• A qualidade, quantidade, composição, origem e 

forma dos alimentos submetidos ao descongela-
mento, bem como as variações de voltagem da rede 
elétrica onde o seu Micro-ondas está conectado, 
podem provocar alterações no resultado final e no 
tempo necessário para o cozimento dos alimentos. 
Assim, caso não sejam obtidos resultados satisfa-
tórios com o uso das funções de Aquecer e Des-
congelar do forno, recomendamos que você siga 
as instruções do item 4.2 e selecione a potência 
de 80 % para aquecer pratos prontos e 30 % de 
potência para descongelar carnes.

4.6 traVa de seGurança
Com essa função é possível travar o painel de controle 
do Micro-ondas. Esta função serve principalmente para 
impedir que o forno seja acidentalmente ligado sem que 
haja algum alimento dentro.
1. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  

3 segundos e a TRAVA DE SEGURANÇA será acionada e 
o painel do micro-ondas ficará travado. Com isso não 
será possível fazer nenhuma programação.

2. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  
3 segundos novamente e a TRAVA DE SEGURANÇA 
será desativada. Com isso o painel voltará a funcionar 
normalmente. 

IMPORTANTE:
• Para obter melhores resultados, preferencialmente 

envolva o alimento em um filme plástico adequado 
para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamen-
te sobre o prato giratório.

• Se o alimento estiver menos frio do que a tempe-
ratura de congelamento total (-18 °C), escolha um 
peso menor do que o alimento realmente apresenta.

• Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura 
de congelamento total (-18 °C), escolha um peso 
maior do que o alimento realmente apresenta.

IMPORTANTE:
Verificar item “5.2. Recipientes adequados para uso 
em Micro-ondas”, evitando dessa forma, materiais 
que possam derreter ou incendiar-se.
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5.1 instruções de seGurança
• Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso 

doméstico.
• Leia atentamente este manual antes de começar a 

operar o Micro-ondas.
• A instalação do Micro-ondas deve seguir as instruções 

descritas neste manual.
• Mantenha o cordão de alimentação longe de superfícies 

quentes e evite deixá-lo pendurado.
• Antes da instalação verifique a tensão do Micro- 

-ondas. O forno de Micro-ondas não é “Bi-Volt”.
• Seu Micro-ondas deve ser utilizado somente por pes-

soas que conheçam todos os procedimentos e cuidados 
descritos neste manual de instruções. Certifique-se de 
que sejam capazes de operar o Micro-ondas de modo 
seguro e saibam os riscos do uso indevido do produto. 
Ensine corretamente todas as funções e passe as ins-
truções de segurança contidas neste.

• O uso de acessórios não recomendados pela Consul 
pode provocar acidentes e danos ao produto e/ou 
acessórios.

• Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto 
danificará o produto.

• Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
• Não utilize o Micro-ondas se o cordão de alimentação, 

o plugue ou o próprio produto estiverem danificados. 
Entre em contato com a Rede de Serviços Consul.

• Ao retirar os alimentos de dentro do Micro-ondas, use 
sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. Os 
utensílios podem se aquecer durante o funcionamento 
do Micro-ondas.

• Utilize o Micro-ondas para aquecer alimentos e bebidas.
• Não utilize o forno para secar roupas ou guardar uten-

sílios, pães ou alimentos pois poderão incendiar-se.
• Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas 

proximidades do Micro-ondas.
• Ao usar o Micro-ondas, se você observar fumaça, des-

ligue o produto, ou simplesmente retire o plugue da 
tomada. Mantenha a porta do forno do Micro-ondas 
fechada para abafar qualquer chama.

•  Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar 
em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar 
muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupção 
atrasada de bolhas, ou erupção tardia, entende-se  a 
ebulição repentina  do líquido devido às características 
do aquecimento por micro-ondas. Ao contrário do 
que ocorre quando aquecemos a água no fogão a gás 
ou num cooktop elétrico, no forno Micro-ondas não 
há formação das bolhas características da fervura. 
Apesar da ausência de bolhas, o líquido pode estar à 
temperatura de ebulição (100°C) e pode vir a ter uma 
ebulição repentina quando o recipiente for manipulado 
para ser retirado do forno. Isto pode provocar respingos 

que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso 
ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos 
pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe o líquido 
descansar por cerca de 30 segundos antes de retirá-lo 
do Micro-ondas. Tenha atenção também ao adicionar 
sólidos solúveis, como café, ao líquido muito quente. 

• Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, 
batata, linguiça, salsicha, pimentão, etc., devem ser 
perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso 
contrário, esses alimentos poderão explodir.

• Embalagens totalmente fechadas não devem ser aque-
cidas, pois podem explodir. 

• Ovos com casca ou ovos cozidos e não cortados não de-
vem ser aquecidos no forno de micro-ondas por serem 
suscetíveis a explosão, inclusive após o aquecimento 
por micro-ondas ter cessado.

• Alimentos com pouca umidade como pão, amendoim, 
etc., não devem ficar muito tempo dentro do forno, 
pois poderão incendiar-se.

• Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e 
ter as temperaturas verificadas antes de serem servidos 
às crianças. SE O CALOR NÃO ESTIVER BEM DISTRIBUÍ-
DO no alimento, pode provocar  queimaduras!

• Não coloque mamadeiras com bico no Micro-ondas, 
pois a mesma pode explodir devido ao entupimento 
do bico durante o processo de aquecimento.

• Não prepare alimentos usando óleo ou gordura, pois é 
difícil controlar a temperatura nessas  circunstâncias.

• Atenção ao preparo de refogados, caldas, pipoca e ali-
mentos que contenham um elevado teor de gordura no 
micro-ondas. Estes alimentos não devem ser preparados 
em  potes plásticos.

• Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na 
superfície das travas de segurança para não prejudicar 
a vedação do forno.

• Não coloque em cima de seu Micro-ondas objetos, 
utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem 
cair ao abrir a porta, ou danificar o seu produto.

• Não coloque nenhum animal vivo no interior do Micro- 
-ondas.

• Não utilize estabilizador ou “No-Break” de computa-
dores, eles poderão incendiar-se ou danificar o Micro- 
-ondas.

• Não recomendamos que sejam feitas caldas no Micro- 
-ondas. Devido a altíssima temperatura que caldas e o 
açúcar cristalizado atingem podem ocorrer danos nos 
acessórios ou em partes do produto.

• O forno micro-ondas deve ser limpo regularmente e 
restos de alimentos devem ser removidos. Consulte as 
orientações de limpeza no tópico 6.1.

• A falta de limpeza do micro-ondas pode danificar as 
paredes internas do produto, reduzindo a sua vida e 
também gerando situações de risco.

• Use luvas para evitar queimaduras.

Para instalar corretamente o forno Micro-ondas, verifique 
se a sua residência possui:
• Instalação elétrica adequada conforme as especificações 

técnicas fornecidas no final deste manual (Dados Téc-
nicos - página 8). Se necessário, contrate um eletricista 
profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar 
a instalação elétrica de sua residência.

• Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a 
tensão correspondente à do Micro-ondas para ligar 
o produto;
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DISPLAY

DESLIGAR VISOR

Para desligar a luz do visor digital 
enquanto o Micro-ondas não 
estiver sendo utilizado.

RECEITAS

Estas teclas permitem o preparo de 
alimentos sem que seja necessário 
programar tempo e potência 
manualmente.

PAINEL NUMÉRICO

Para digitar os tempos e as 
quantidades.

RELÓGIO

Para ajustar o horário do relógio 
do forno.

CANCELAR/TRAVA DE SEGURANÇA

Para interromper a programação 
feita. Com essa tecla você também 
consegue travar o painel do  
Micro-ondas.

instalaçãoinstalação

operaçãooperação

3

4

segurançasegurança

apresentação do produtoapresentação do produto1

2

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a 
você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras significam:
Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas 
imediatamente.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e 
o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

2.1 itens de seGurança
• CUIDADO: Se a porta ou a vedação da porta estiverem 

danificadas não opere o seu Micro-ondas até que ele 
tenha sido reparado por pessoa treinada pela Consul.

• CUIDADO: É perigoso para qualquer pessoa não treinada 
pela Consul, a tentativa de conserto do produto que exija 
a remoção de qualquer cobertura que faça proteção 
contra exposição à energia de Micro-ondas.

• CUIDADO: Líquidos ou alimentos não devem ser aquecidos 
em recipientes totalmente fechados, pois podem explodir.

• Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.
• Não remova o fio terra.
• Não use adaptadores ou T’s.
• Não use extensões.
• Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes 

de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou 
manutenção.

• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor 
químico.

• Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos 
produtos de limpeza e higienização.

3.1 onde deVo instalar?
O Micro-ondas deve ser instalado:
• Em local bem ventilado;
• Em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do 

forno, dos utensílios utilizados e alimentos que serão prepa-
rados no Micro-ondas;

• Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação 
de calor (fogão, estufa, etc.) e de umidade. A temperatura 
ambiente no local onde o forno estiver instalado não pode 
ultrapassar 35 °C;

• Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interfe-
rência do Micro-ondas. 

• Não instale o seu micro-ondas dentro de armários.
• Caso você queira embutir seu Micro-ondas, deixe um espaço 

de no mínimo 20 cm para a ventilação na parte de cima e no 
mínimo 10 cm nas laterais e no  fundo.

3.2 instalaçÃo elétrica 3.3 instalaçÃo do micro-ondas
1. Retire as peças que vêm dentro do Micro-ondas.
2. Retire a fita adesiva que prende a guia do prato giratório.

3. Limpe a cavidade interna do Micro-ondas com um pano 
macio.

• Posicione o su-
porte do prato 
g i ra t ó r i o  n a 
parte inferior 
da cavidade.

• Encaixe o supor-
te do prato gira-
tório e coloque o 
prato sobre ele.

• C om  a  m ão , 
verifique se o 
prato está bem 
ins ta lado  no 
produto.

6. Conecte o plugue do Micro-ondas em uma tomada que 
deve estar de acordo com a tensão do produto (127 V 
ou 220 V).

7. Proceda o teste indicado a seguir “TESTANDO O  
MICRO-ONDAS”.

3.4 testando o micro-ondas
Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em caso de queda ou falta de energia elétrica, o display mostrará 
apenas “12:00”. Caso deseje que o display do seu Micro-ondas mostre as horas, programe o relógio conforme proce-
dimento do item 4.1. Siga os passos abaixo para testar seu produto:
1. Abra a porta do forno.
2. Encha um copo com água limpa e fria e coloque-o sobre o prato giratório. Feche a porta do forno.
3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. A luz do forno irá se acender e o Micro-ondas começará a funcionar na potência 

620 W. O display marcará 30 segundos em contagem regressiva.
4. Para testar o sistema de segurança do seu Micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O 

Micro-ondas para de funcionar. Sempre que você quiser interromper temporariamente o funcionamento, sem 
cancelar a programação, abra a porta do forno.

5. Para retornar ao funcionamento normal, feche a porta do forno e aperte a tecla LIGAR +30 seg. O Micro-ondas 
voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.

6. Para desligar o Micro-ondas aperte a tecla CANCELAR/PAUSAR. A luz do forno se apagará e a programação 
será apagada.

As medidas dos espaços recomendadas abaixo devem ser 
respeitadas para segurança e eficiência no funcionamento 
do produto.

Não retire esta pro-
teção lateral pois a 
remoção causará 
danos ao produto.

4. Posicione o forno Micro-ondas no local de instalação.
5. Monte o prato giratório da seguinte forma:

Para modelos 127 V, utilizar uma to-
mada de 20 A. Para modelos 220 V, 
ut i l i za r  uma tomada de  10  A .  
As tomadas devem estar de acordo com 
a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
NBR 14136.

Ligação monofásica (127 V)

Fase
20A

Neutro

Terra

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Ligue o produto a um circuito provido de 
aterramento.
Não remova o fio terra.
Não use adaptadores ou T’s.
Não use extensões.
Não seguir essas instruções pode trazer risco 
de vida, incêndio ou choque elétrico.

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Retire o plugue da tomada ou desligue o 
disjuntor antes de realizar qualquer serviço 
de instalação, limpeza ou manutenção.
Não seguir essas instruções pode trazer 
risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

• Disjuntores térmicos 
exclusivos para a 
tomada onde será li-
gado o Micro-ondas;

• Circuito de alimen-
tação elétrica ex-
clusivo, com queda 
de tensão de, no 
máximo, 10%;

• Aterramento confor-
me a norma da ABNT 
(Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410 - Seção 
Aterramento;

• O aterramento do 
produto não deve ser 
feito ligando o fio ter-
ra ao neutro da rede 
elétrica ou a canos de 
água ou de gás.

• O forno deve ser li-
gado a um circuito 
de 20 A (127 V) ou 
10 A (220 V). A ins-
talação elétrica deve 
estar de acordo com 
a norma ABNT (As-
sociação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410.

Ligação monofásica (220 V)

Fase
10A

Neutro

Terra

Ligação bifásica (220 V)

Fases

10A

Terra

• Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumentar o rendimento do produto e impedir o superaquecimento dos 
componentes do Micro-ondas. Caso contrário, o superaquecimento pode fazer com que o forno desligue sozinho. 
Certifique-se de que os pés do forno estão no local correto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a 
assegurar um fluxo de ar adequado.

IMPORTANTE:
O forno não deve ser ligado antes de retirar esta fita.

4.1 acertando o relÓGio

4.2 proGramando tempo e potÊncia 
1. Use o teclado numérico para digitar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 59:59).
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA repetidamente para programar 

a potência desejada, conforme a tabela abaixo:

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. Ao final do cozimento, 
um bip soará indicando o término da programação. 

Depois que o processo de cozimento foi iniciado o tempo 
programado pode ser facilmente aumentado em 30 se-
gundos através da tecla LIGAR +30 seg.

4.3 dicas para cozinhar no micro-ondas
Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência de 
seu Micro-ondas. 
Seu Micro-ondas possui 11 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. 
Veja a tabela de potências abaixo:

Nível Uso Potência Equivalente a 
1 Ferver líquidos e cozimentos em geral 620 W 100%
2 Preparar refogados e carnes 558 W 90%
3 Reaquecer pratos prontos 496 W 80%
4 Preparar aves inteiras, bolos e tortas 434 W 70%
5 Preparar sopas e massas em camadas 372 W 60%
6 Descongelar pratos prontos 310 W 50%
7 Cozinhar lentamente carnes duras 248 W 40%
8 Descongelar alimentos em geral 186 W 30%
9 Amolecer/amaciar alimentos 124 W 20%
10 Amolecer manteiga, queijos e sorvetes 62 W 10%

11 Se o forno estiver quente, depois do cozimento ou aquecimento, este nível 
de potência mantém os alimentos aquecidos 0 W 0%

Nº de vezes que a 
tecla POTÊNCIA deve 

ser apertada
Potência Equivalente a

1 620 W 100%

2 558 W 90%

3 496 W 80%

4 434 W 70%

5 372 W 60%

6 310 W 50%

7 248 W 40%

8 186 W 30%

9 124 W 20%

10 62 W 10%

11 0 W 0%

1. Aperte a tecla RELÓGIO.
2. Use o teclado numérico para 

digitar a hora certa.
3. Aperte a tecla RELÓGIO para 

finalizar.

IMPORTANTE:
Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.
Sempre que no painel aparecer ”12:00” significa que o relógio não foi ajustado 
ou que houve falta de energia elétrica.

1.1 conhecendo o produto
Saídas de ar

Gabinete 

Painel de controle

Puxador da porta

Visor da porta

1.2 conhecendo o painel de controle

Receitas

Uso fácil

cancelar
trava de

segurança

relógio potência

kg

g

g

desligar 
visor

aquecer

descongelar

ligar
+ seg.

USO FÁCIL

Para aquecer pratos prontos ou 
descongelar  carnes  de acordo 
com o peso.

POTÊNCIA

Para programar o nível de potência 
de cozimento desejado.

LIGAR +30seg

Para iniciar o funcionamento do 
forno depois que a programação 
for inserida, para voltar a 
programação que foi interrompida 
ou para adicionar mais 30 
segundos ao tempo restante de 
cozimento.

IMPORTANTE:
O design e cores do painel 
podem variar de acordo 
com o modelo do produto 
adquirido.

10 cm10 cm

20 
cm

10 cm

4.4 receitas

4.4.1 tecla arroz
Sugestão de receita de ARROZ:
Esta receita é recomendada para o preparo de arroz branco.

INGREDIENTES:
• 2 xícaras de arroz
• 4 xícaras de água
• 1 colher (sobremesa) de óleo ou azeite
• 2 colheres (sopa) de cebola
• 1 pitada de sal

Coloque todos os ingredientes em um vasilhame próprio 
para micro-ondas de bordas altas (sugestão: 11 cm de 
altura e 18 cm de diâmetro). Leve o vasilhame destampado 
ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla ARROZ.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.4 tecla peiXe
Esta tecla é indicada para o preparo de peixe fresco/
descongelado.

Sugestão de Receita de PEIXE

INGREDIENTES:
• 500 g de filé de peixe
• ½ cebola
• 2 colheres (sopa) de molho de tomate pronto
• Sal, azeite, alho e pimenta a gosto

Tempere o filé de peixe a gosto. Em um recipiente próprio 
para micro-ondas acomode os filés de peixe e adicione o 
molho de tomate e a cebola.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas:
1. Aperte a tecla PEIXE.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.5 tecla pipoca
Esta tecla é indicada para o preparo de pacotes de 100g.
Centralize o pacote na cavidade observando a indicação 
de posicionamento.

Sugestão de preparo para PIPOCA:
1. Aperte a tecla PIPOCA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

IMPORTANTE:
• Se nenhuma potência for selecionada, o forno 

começa a funcionar na potência 620 W.
• Mesmo no caso do produto ainda estar funcionan-

do, ao abrir a porta do forno o funcionamento é 
interrompido imediatamente. Se quiser que o forno 
continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar 
a tecla LIGAR +30 seg novamente. Senão, basta 
apertar a tecla CANCELAR/PAUSAR e a programação 
é apagada.

IMPORTANTE:
• Utilize luvas para manusear o vasilhame. Cuidado 

com o vapor proveniente do alimento;
• É recomendado lavar o arroz antes do preparo. 

Para o cozimento de arroz integral, parboilizado ou 
outros tipos de arroz, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

4.4.2 tecla VeGetais
Esta tecla pode ser utilizada para o preparo de vegetais 
em talos, como couve-flor e brócolis, e vegetais cortados, 
como cenoura e batatas.
A porção sugerida é de 250 a 300 g para vegetais em talos 
e de 300 a 350 g para vegetais cortados. Recomenda-se 
adicionar de 50 a 100 ml de água aos vegetais.

Sugestão para o preparo de Brócolis

INGREDIENTES:
• 300 g de brócolis
• 100 ml de água

Coloque o brócolis em um recipiente próprio para micro- 
-ondas.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas.
1. Aperte a tecla VEGETAIS.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.3 tecla massa
Esta receita é recomendada para macarrão do tipo fusilli 
ou penne, massa com ovos

Sugestão de Receita de MASSA

Ingredientes para 2 porções individuais:
• 200 g de macarrão fusilli ou penne
• 500 mL de água a temperatura ambiente
• 1/2 colher de sopa de sal
• 1 colher de sopa de azeite

Em um vasilhame de bordas altas, misture todos os ingre-
dientes. Sem tampar, leve ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla MACARRÂO
2. Aperte LIGAR + 30 SEG
Ao final do aquecimento, retire o vasilhame do micro- 
-ondas com o auxílio de luvas, misture bem, tampe e 
aguarde o tempo de espera de 2 minutos. Escorra a água, 
tomando cuidado para não se queimar. Sirva com o molho 
de sua preferência.

IMPORTANTE:
Para o preparo de macarrão integral ou outros tipos 
e formatos de macarrão, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

DICA:
Para evitar o cozimento em excesso, ao final do processo, 
lave o macarrão com água fria.

IMPORTANTE:
O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas 
uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo 
com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, mar-
ca e validade do produto, entre outros. Para garantir 
o melhor resultado, após iniciar o funcionamento do 
micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. 
Quando o intervalo entre um estouro e outro for de 
aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos 
que você aperte a tecla CANCELAR para desligar o 
micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.

DICAS:
• Para um melhor aproveitamento do calor do micro- 

-ondas recomendamos que o pacote de pipoca seja 
colocado dobrado no centro do prato giratório de forma 
que a descrição do pacote “ESTE LADO PARA BAIXO” 
fique voltada para o prato do micro-ondas.

• O pacote de pipocas pode ficar preso nas paredes da 
cavidade do micro-ondas quando estiver cheio.

4.4.6 tecla caneca
A tecla CANECA, permite que você aqueça de forma rápida 
uma caneca de 250 ml contendo líquidos (água, leite) em 
temperatura ambiente.
1. Aperte a tecla CANECA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.5 aQuecer / desconGelar
Para aquecer alimentos cozidos refrigerados ou descon-
gelar carne bovina e de frango, siga os seguintes passos:
1. Aperte a tecla AQUECER ou DESCONGELAR.
2. Selecione o peso do alimento nas teclas de 250 g, 500 

g ou 1 kg ou insira o peso manualmente (em gramas) 
através do teclado numérico.

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

Durante o descongelamento soará um bip e no display 
aparecerá “mexa”. Abra a porta do Micro-ondas e vire a 
carne. Feche a porta e aperte a tecla LIGAR +30 seg para 
continuar o descongelamento. Se a carne não for virada, 
o Micro-ondas continuará a programação normalmente, 
porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

IMPORTANTE:
• A qualidade, quantidade, composição, origem e 

forma dos alimentos submetidos ao descongela-
mento, bem como as variações de voltagem da rede 
elétrica onde o seu Micro-ondas está conectado, 
podem provocar alterações no resultado final e no 
tempo necessário para o cozimento dos alimentos. 
Assim, caso não sejam obtidos resultados satisfa-
tórios com o uso das funções de Aquecer e Des-
congelar do forno, recomendamos que você siga 
as instruções do item 4.2 e selecione a potência 
de 80 % para aquecer pratos prontos e 30 % de 
potência para descongelar carnes.

4.6 traVa de seGurança
Com essa função é possível travar o painel de controle 
do Micro-ondas. Esta função serve principalmente para 
impedir que o forno seja acidentalmente ligado sem que 
haja algum alimento dentro.
1. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  

3 segundos e a TRAVA DE SEGURANÇA será acionada e 
o painel do micro-ondas ficará travado. Com isso não 
será possível fazer nenhuma programação.

2. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  
3 segundos novamente e a TRAVA DE SEGURANÇA 
será desativada. Com isso o painel voltará a funcionar 
normalmente. 

IMPORTANTE:
• Para obter melhores resultados, preferencialmente 

envolva o alimento em um filme plástico adequado 
para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamen-
te sobre o prato giratório.

• Se o alimento estiver menos frio do que a tempe-
ratura de congelamento total (-18 °C), escolha um 
peso menor do que o alimento realmente apresenta.

• Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura 
de congelamento total (-18 °C), escolha um peso 
maior do que o alimento realmente apresenta.

IMPORTANTE:
Verificar item “5.2. Recipientes adequados para uso 
em Micro-ondas”, evitando dessa forma, materiais 
que possam derreter ou incendiar-se.
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5.1 instruções de seGurança
• Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso 

doméstico.
• Leia atentamente este manual antes de começar a 

operar o Micro-ondas.
• A instalação do Micro-ondas deve seguir as instruções 

descritas neste manual.
• Mantenha o cordão de alimentação longe de superfícies 

quentes e evite deixá-lo pendurado.
• Antes da instalação verifique a tensão do Micro- 

-ondas. O forno de Micro-ondas não é “Bi-Volt”.
• Seu Micro-ondas deve ser utilizado somente por pes-

soas que conheçam todos os procedimentos e cuidados 
descritos neste manual de instruções. Certifique-se de 
que sejam capazes de operar o Micro-ondas de modo 
seguro e saibam os riscos do uso indevido do produto. 
Ensine corretamente todas as funções e passe as ins-
truções de segurança contidas neste.

• O uso de acessórios não recomendados pela Consul 
pode provocar acidentes e danos ao produto e/ou 
acessórios.

• Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto 
danificará o produto.

• Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
• Não utilize o Micro-ondas se o cordão de alimentação, 

o plugue ou o próprio produto estiverem danificados. 
Entre em contato com a Rede de Serviços Consul.

• Ao retirar os alimentos de dentro do Micro-ondas, use 
sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. Os 
utensílios podem se aquecer durante o funcionamento 
do Micro-ondas.

• Utilize o Micro-ondas para aquecer alimentos e bebidas.
• Não utilize o forno para secar roupas ou guardar uten-

sílios, pães ou alimentos pois poderão incendiar-se.
• Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas 

proximidades do Micro-ondas.
• Ao usar o Micro-ondas, se você observar fumaça, des-

ligue o produto, ou simplesmente retire o plugue da 
tomada. Mantenha a porta do forno do Micro-ondas 
fechada para abafar qualquer chama.

•  Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar 
em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar 
muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupção 
atrasada de bolhas, ou erupção tardia, entende-se  a 
ebulição repentina  do líquido devido às características 
do aquecimento por micro-ondas. Ao contrário do 
que ocorre quando aquecemos a água no fogão a gás 
ou num cooktop elétrico, no forno Micro-ondas não 
há formação das bolhas características da fervura. 
Apesar da ausência de bolhas, o líquido pode estar à 
temperatura de ebulição (100°C) e pode vir a ter uma 
ebulição repentina quando o recipiente for manipulado 
para ser retirado do forno. Isto pode provocar respingos 

que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso 
ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos 
pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe o líquido 
descansar por cerca de 30 segundos antes de retirá-lo 
do Micro-ondas. Tenha atenção também ao adicionar 
sólidos solúveis, como café, ao líquido muito quente. 

• Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, 
batata, linguiça, salsicha, pimentão, etc., devem ser 
perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso 
contrário, esses alimentos poderão explodir.

• Embalagens totalmente fechadas não devem ser aque-
cidas, pois podem explodir. 

• Ovos com casca ou ovos cozidos e não cortados não de-
vem ser aquecidos no forno de micro-ondas por serem 
suscetíveis a explosão, inclusive após o aquecimento 
por micro-ondas ter cessado.

• Alimentos com pouca umidade como pão, amendoim, 
etc., não devem ficar muito tempo dentro do forno, 
pois poderão incendiar-se.

• Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e 
ter as temperaturas verificadas antes de serem servidos 
às crianças. SE O CALOR NÃO ESTIVER BEM DISTRIBUÍ-
DO no alimento, pode provocar  queimaduras!

• Não coloque mamadeiras com bico no Micro-ondas, 
pois a mesma pode explodir devido ao entupimento 
do bico durante o processo de aquecimento.

• Não prepare alimentos usando óleo ou gordura, pois é 
difícil controlar a temperatura nessas  circunstâncias.

• Atenção ao preparo de refogados, caldas, pipoca e ali-
mentos que contenham um elevado teor de gordura no 
micro-ondas. Estes alimentos não devem ser preparados 
em  potes plásticos.

• Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na 
superfície das travas de segurança para não prejudicar 
a vedação do forno.

• Não coloque em cima de seu Micro-ondas objetos, 
utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem 
cair ao abrir a porta, ou danificar o seu produto.

• Não coloque nenhum animal vivo no interior do Micro- 
-ondas.

• Não utilize estabilizador ou “No-Break” de computa-
dores, eles poderão incendiar-se ou danificar o Micro- 
-ondas.

• Não recomendamos que sejam feitas caldas no Micro- 
-ondas. Devido a altíssima temperatura que caldas e o 
açúcar cristalizado atingem podem ocorrer danos nos 
acessórios ou em partes do produto.

• O forno micro-ondas deve ser limpo regularmente e 
restos de alimentos devem ser removidos. Consulte as 
orientações de limpeza no tópico 6.1.

• A falta de limpeza do micro-ondas pode danificar as 
paredes internas do produto, reduzindo a sua vida e 
também gerando situações de risco.

• Use luvas para evitar queimaduras.

Para instalar corretamente o forno Micro-ondas, verifique 
se a sua residência possui:
• Instalação elétrica adequada conforme as especificações 

técnicas fornecidas no final deste manual (Dados Téc-
nicos - página 8). Se necessário, contrate um eletricista 
profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar 
a instalação elétrica de sua residência.

• Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a 
tensão correspondente à do Micro-ondas para ligar 
o produto;
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DISPLAY

DESLIGAR VISOR

Para desligar a luz do visor digital 
enquanto o Micro-ondas não 
estiver sendo utilizado.

RECEITAS

Estas teclas permitem o preparo de 
alimentos sem que seja necessário 
programar tempo e potência 
manualmente.

PAINEL NUMÉRICO

Para digitar os tempos e as 
quantidades.

RELÓGIO

Para ajustar o horário do relógio 
do forno.

CANCELAR/TRAVA DE SEGURANÇA

Para interromper a programação 
feita. Com essa tecla você também 
consegue travar o painel do  
Micro-ondas.

instalaçãoinstalação

operaçãooperação

3

4

segurançasegurança

apresentação do produtoapresentação do produto1

2

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a 
você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras significam:
Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas 
imediatamente.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e 
o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

 PERIGO

 ADVERTÊNCIA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA

2.1 itens de seGurança
• CUIDADO: Se a porta ou a vedação da porta estiverem 

danificadas não opere o seu Micro-ondas até que ele 
tenha sido reparado por pessoa treinada pela Consul.

• CUIDADO: É perigoso para qualquer pessoa não treinada 
pela Consul, a tentativa de conserto do produto que exija 
a remoção de qualquer cobertura que faça proteção 
contra exposição à energia de Micro-ondas.

• CUIDADO: Líquidos ou alimentos não devem ser aquecidos 
em recipientes totalmente fechados, pois podem explodir.

• Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.
• Não remova o fio terra.
• Não use adaptadores ou T’s.
• Não use extensões.
• Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes 

de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou 
manutenção.

• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor 
químico.

• Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos 
produtos de limpeza e higienização.

3.1 onde deVo instalar?
O Micro-ondas deve ser instalado:
• Em local bem ventilado;
• Em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do 

forno, dos utensílios utilizados e alimentos que serão prepa-
rados no Micro-ondas;

• Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação 
de calor (fogão, estufa, etc.) e de umidade. A temperatura 
ambiente no local onde o forno estiver instalado não pode 
ultrapassar 35 °C;

• Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interfe-
rência do Micro-ondas. 

• Não instale o seu micro-ondas dentro de armários.
• Caso você queira embutir seu Micro-ondas, deixe um espaço 

de no mínimo 20 cm para a ventilação na parte de cima e no 
mínimo 10 cm nas laterais e no  fundo.

3.2 instalaçÃo elétrica 3.3 instalaçÃo do micro-ondas
1. Retire as peças que vêm dentro do Micro-ondas.
2. Retire a fita adesiva que prende a guia do prato giratório.

3. Limpe a cavidade interna do Micro-ondas com um pano 
macio.

• Posicione o su-
porte do prato 
g i ra t ó r i o  n a 
parte inferior 
da cavidade.

• Encaixe o supor-
te do prato gira-
tório e coloque o 
prato sobre ele.

• C om  a  m ão , 
verifique se o 
prato está bem 
ins ta lado  no 
produto.

6. Conecte o plugue do Micro-ondas em uma tomada que 
deve estar de acordo com a tensão do produto (127 V 
ou 220 V).

7. Proceda o teste indicado a seguir “TESTANDO O  
MICRO-ONDAS”.

3.4 testando o micro-ondas
Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em caso de queda ou falta de energia elétrica, o display mostrará 
apenas “12:00”. Caso deseje que o display do seu Micro-ondas mostre as horas, programe o relógio conforme proce-
dimento do item 4.1. Siga os passos abaixo para testar seu produto:
1. Abra a porta do forno.
2. Encha um copo com água limpa e fria e coloque-o sobre o prato giratório. Feche a porta do forno.
3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. A luz do forno irá se acender e o Micro-ondas começará a funcionar na potência 

620 W. O display marcará 30 segundos em contagem regressiva.
4. Para testar o sistema de segurança do seu Micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O 

Micro-ondas para de funcionar. Sempre que você quiser interromper temporariamente o funcionamento, sem 
cancelar a programação, abra a porta do forno.

5. Para retornar ao funcionamento normal, feche a porta do forno e aperte a tecla LIGAR +30 seg. O Micro-ondas 
voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.

6. Para desligar o Micro-ondas aperte a tecla CANCELAR/PAUSAR. A luz do forno se apagará e a programação 
será apagada.

As medidas dos espaços recomendadas abaixo devem ser 
respeitadas para segurança e eficiência no funcionamento 
do produto.

Não retire esta pro-
teção lateral pois a 
remoção causará 
danos ao produto.

4. Posicione o forno Micro-ondas no local de instalação.
5. Monte o prato giratório da seguinte forma:

Para modelos 127 V, utilizar uma to-
mada de 20 A. Para modelos 220 V, 
ut i l i za r  uma tomada de  10  A .  
As tomadas devem estar de acordo com 
a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
NBR 14136.

Ligação monofásica (127 V)

Fase
20A

Neutro

Terra

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Ligue o produto a um circuito provido de 
aterramento.
Não remova o fio terra.
Não use adaptadores ou T’s.
Não use extensões.
Não seguir essas instruções pode trazer risco 
de vida, incêndio ou choque elétrico.

 adVertÊncia 
risco de choque elétrico

Retire o plugue da tomada ou desligue o 
disjuntor antes de realizar qualquer serviço 
de instalação, limpeza ou manutenção.
Não seguir essas instruções pode trazer 
risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

• Disjuntores térmicos 
exclusivos para a 
tomada onde será li-
gado o Micro-ondas;

• Circuito de alimen-
tação elétrica ex-
clusivo, com queda 
de tensão de, no 
máximo, 10%;

• Aterramento confor-
me a norma da ABNT 
(Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410 - Seção 
Aterramento;

• O aterramento do 
produto não deve ser 
feito ligando o fio ter-
ra ao neutro da rede 
elétrica ou a canos de 
água ou de gás.

• O forno deve ser li-
gado a um circuito 
de 20 A (127 V) ou 
10 A (220 V). A ins-
talação elétrica deve 
estar de acordo com 
a norma ABNT (As-
sociação Brasileira 
de Normas Técnicas) 
NBR5410.

Ligação monofásica (220 V)

Fase
10A

Neutro

Terra

Ligação bifásica (220 V)

Fases

10A

Terra

• Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumentar o rendimento do produto e impedir o superaquecimento dos 
componentes do Micro-ondas. Caso contrário, o superaquecimento pode fazer com que o forno desligue sozinho. 
Certifique-se de que os pés do forno estão no local correto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a 
assegurar um fluxo de ar adequado.

IMPORTANTE:
O forno não deve ser ligado antes de retirar esta fita.

4.1 acertando o relÓGio

4.2 proGramando tempo e potÊncia 
1. Use o teclado numérico para digitar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 59:59).
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA repetidamente para programar 

a potência desejada, conforme a tabela abaixo:

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg. Ao final do cozimento, 
um bip soará indicando o término da programação. 

Depois que o processo de cozimento foi iniciado o tempo 
programado pode ser facilmente aumentado em 30 se-
gundos através da tecla LIGAR +30 seg.

4.3 dicas para cozinhar no micro-ondas
Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência de 
seu Micro-ondas. 
Seu Micro-ondas possui 11 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. 
Veja a tabela de potências abaixo:

Nível Uso Potência Equivalente a 
1 Ferver líquidos e cozimentos em geral 620 W 100%
2 Preparar refogados e carnes 558 W 90%
3 Reaquecer pratos prontos 496 W 80%
4 Preparar aves inteiras, bolos e tortas 434 W 70%
5 Preparar sopas e massas em camadas 372 W 60%
6 Descongelar pratos prontos 310 W 50%
7 Cozinhar lentamente carnes duras 248 W 40%
8 Descongelar alimentos em geral 186 W 30%
9 Amolecer/amaciar alimentos 124 W 20%
10 Amolecer manteiga, queijos e sorvetes 62 W 10%

11 Se o forno estiver quente, depois do cozimento ou aquecimento, este nível 
de potência mantém os alimentos aquecidos 0 W 0%

Nº de vezes que a 
tecla POTÊNCIA deve 

ser apertada
Potência Equivalente a

1 620 W 100%

2 558 W 90%

3 496 W 80%

4 434 W 70%

5 372 W 60%

6 310 W 50%

7 248 W 40%

8 186 W 30%

9 124 W 20%

10 62 W 10%

11 0 W 0%

1. Aperte a tecla RELÓGIO.
2. Use o teclado numérico para 

digitar a hora certa.
3. Aperte a tecla RELÓGIO para 

finalizar.

IMPORTANTE:
Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.
Sempre que no painel aparecer ”12:00” significa que o relógio não foi ajustado 
ou que houve falta de energia elétrica.

1.1 conhecendo o produto
Saídas de ar

Gabinete 

Painel de controle

Puxador da porta

Visor da porta

1.2 conhecendo o painel de controle

Receitas

Uso fácil

cancelar
trava de

segurança

relógio potência

kg

g

g

desligar 
visor

aquecer

descongelar

ligar
+ seg.

USO FÁCIL

Para aquecer pratos prontos ou 
descongelar  carnes  de acordo 
com o peso.

POTÊNCIA

Para programar o nível de potência 
de cozimento desejado.

LIGAR +30seg

Para iniciar o funcionamento do 
forno depois que a programação 
for inserida, para voltar a 
programação que foi interrompida 
ou para adicionar mais 30 
segundos ao tempo restante de 
cozimento.

IMPORTANTE:
O design e cores do painel 
podem variar de acordo 
com o modelo do produto 
adquirido.

10 cm10 cm

20 
cm

10 cm

4.4 receitas

4.4.1 tecla arroz
Sugestão de receita de ARROZ:
Esta receita é recomendada para o preparo de arroz branco.

INGREDIENTES:
• 2 xícaras de arroz
• 4 xícaras de água
• 1 colher (sobremesa) de óleo ou azeite
• 2 colheres (sopa) de cebola
• 1 pitada de sal

Coloque todos os ingredientes em um vasilhame próprio 
para micro-ondas de bordas altas (sugestão: 11 cm de 
altura e 18 cm de diâmetro). Leve o vasilhame destampado 
ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla ARROZ.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.4 tecla peiXe
Esta tecla é indicada para o preparo de peixe fresco/
descongelado.

Sugestão de Receita de PEIXE

INGREDIENTES:
• 500 g de filé de peixe
• ½ cebola
• 2 colheres (sopa) de molho de tomate pronto
• Sal, azeite, alho e pimenta a gosto

Tempere o filé de peixe a gosto. Em um recipiente próprio 
para micro-ondas acomode os filés de peixe e adicione o 
molho de tomate e a cebola.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas:
1. Aperte a tecla PEIXE.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.5 tecla pipoca
Esta tecla é indicada para o preparo de pacotes de 100g.
Centralize o pacote na cavidade observando a indicação 
de posicionamento.

Sugestão de preparo para PIPOCA:
1. Aperte a tecla PIPOCA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

IMPORTANTE:
• Se nenhuma potência for selecionada, o forno 

começa a funcionar na potência 620 W.
• Mesmo no caso do produto ainda estar funcionan-

do, ao abrir a porta do forno o funcionamento é 
interrompido imediatamente. Se quiser que o forno 
continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar 
a tecla LIGAR +30 seg novamente. Senão, basta 
apertar a tecla CANCELAR/PAUSAR e a programação 
é apagada.

IMPORTANTE:
• Utilize luvas para manusear o vasilhame. Cuidado 

com o vapor proveniente do alimento;
• É recomendado lavar o arroz antes do preparo. 

Para o cozimento de arroz integral, parboilizado ou 
outros tipos de arroz, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

4.4.2 tecla VeGetais
Esta tecla pode ser utilizada para o preparo de vegetais 
em talos, como couve-flor e brócolis, e vegetais cortados, 
como cenoura e batatas.
A porção sugerida é de 250 a 300 g para vegetais em talos 
e de 300 a 350 g para vegetais cortados. Recomenda-se 
adicionar de 50 a 100 ml de água aos vegetais.

Sugestão para o preparo de Brócolis

INGREDIENTES:
• 300 g de brócolis
• 100 ml de água

Coloque o brócolis em um recipiente próprio para micro- 
-ondas.
Tampe o recipiente e leve ao micro-ondas.
1. Aperte a tecla VEGETAIS.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.4.3 tecla massa
Esta receita é recomendada para macarrão do tipo fusilli 
ou penne, massa com ovos

Sugestão de Receita de MASSA

Ingredientes para 2 porções individuais:
• 200 g de macarrão fusilli ou penne
• 500 mL de água a temperatura ambiente
• 1/2 colher de sopa de sal
• 1 colher de sopa de azeite

Em um vasilhame de bordas altas, misture todos os ingre-
dientes. Sem tampar, leve ao micro-ondas e:
1. Aperte a tecla MACARRÂO
2. Aperte LIGAR + 30 SEG
Ao final do aquecimento, retire o vasilhame do micro- 
-ondas com o auxílio de luvas, misture bem, tampe e 
aguarde o tempo de espera de 2 minutos. Escorra a água, 
tomando cuidado para não se queimar. Sirva com o molho 
de sua preferência.

IMPORTANTE:
Para o preparo de macarrão integral ou outros tipos 
e formatos de macarrão, faça a programação manual 
de tempo e potência, conforme item 4.2.

DICA:
Para evitar o cozimento em excesso, ao final do processo, 
lave o macarrão com água fria.

IMPORTANTE:
O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas 
uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo 
com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, mar-
ca e validade do produto, entre outros. Para garantir 
o melhor resultado, após iniciar o funcionamento do 
micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. 
Quando o intervalo entre um estouro e outro for de 
aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos 
que você aperte a tecla CANCELAR para desligar o 
micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.

DICAS:
• Para um melhor aproveitamento do calor do micro- 

-ondas recomendamos que o pacote de pipoca seja 
colocado dobrado no centro do prato giratório de forma 
que a descrição do pacote “ESTE LADO PARA BAIXO” 
fique voltada para o prato do micro-ondas.

• O pacote de pipocas pode ficar preso nas paredes da 
cavidade do micro-ondas quando estiver cheio.

4.4.6 tecla caneca
A tecla CANECA, permite que você aqueça de forma rápida 
uma caneca de 250 ml contendo líquidos (água, leite) em 
temperatura ambiente.
1. Aperte a tecla CANECA.
2. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

4.5 aQuecer / desconGelar
Para aquecer alimentos cozidos refrigerados ou descon-
gelar carne bovina e de frango, siga os seguintes passos:
1. Aperte a tecla AQUECER ou DESCONGELAR.
2. Selecione o peso do alimento nas teclas de 250 g, 500 

g ou 1 kg ou insira o peso manualmente (em gramas) 
através do teclado numérico.

3. Aperte a tecla LIGAR +30 seg.

Durante o descongelamento soará um bip e no display 
aparecerá “mexa”. Abra a porta do Micro-ondas e vire a 
carne. Feche a porta e aperte a tecla LIGAR +30 seg para 
continuar o descongelamento. Se a carne não for virada, 
o Micro-ondas continuará a programação normalmente, 
porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

IMPORTANTE:
• A qualidade, quantidade, composição, origem e 

forma dos alimentos submetidos ao descongela-
mento, bem como as variações de voltagem da rede 
elétrica onde o seu Micro-ondas está conectado, 
podem provocar alterações no resultado final e no 
tempo necessário para o cozimento dos alimentos. 
Assim, caso não sejam obtidos resultados satisfa-
tórios com o uso das funções de Aquecer e Des-
congelar do forno, recomendamos que você siga 
as instruções do item 4.2 e selecione a potência 
de 80 % para aquecer pratos prontos e 30 % de 
potência para descongelar carnes.

4.6 traVa de seGurança
Com essa função é possível travar o painel de controle 
do Micro-ondas. Esta função serve principalmente para 
impedir que o forno seja acidentalmente ligado sem que 
haja algum alimento dentro.
1. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  

3 segundos e a TRAVA DE SEGURANÇA será acionada e 
o painel do micro-ondas ficará travado. Com isso não 
será possível fazer nenhuma programação.

2. Aperte a tecla CANCELAR por aproximadamente  
3 segundos novamente e a TRAVA DE SEGURANÇA 
será desativada. Com isso o painel voltará a funcionar 
normalmente. 

IMPORTANTE:
• Para obter melhores resultados, preferencialmente 

envolva o alimento em um filme plástico adequado 
para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamen-
te sobre o prato giratório.

• Se o alimento estiver menos frio do que a tempe-
ratura de congelamento total (-18 °C), escolha um 
peso menor do que o alimento realmente apresenta.

• Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura 
de congelamento total (-18 °C), escolha um peso 
maior do que o alimento realmente apresenta.

IMPORTANTE:
Verificar item “5.2. Recipientes adequados para uso 
em Micro-ondas”, evitando dessa forma, materiais 
que possam derreter ou incendiar-se.
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5.1 instruções de seGurança
• Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso 

doméstico.
• Leia atentamente este manual antes de começar a 

operar o Micro-ondas.
• A instalação do Micro-ondas deve seguir as instruções 

descritas neste manual.
• Mantenha o cordão de alimentação longe de superfícies 

quentes e evite deixá-lo pendurado.
• Antes da instalação verifique a tensão do Micro- 

-ondas. O forno de Micro-ondas não é “Bi-Volt”.
• Seu Micro-ondas deve ser utilizado somente por pes-

soas que conheçam todos os procedimentos e cuidados 
descritos neste manual de instruções. Certifique-se de 
que sejam capazes de operar o Micro-ondas de modo 
seguro e saibam os riscos do uso indevido do produto. 
Ensine corretamente todas as funções e passe as ins-
truções de segurança contidas neste.

• O uso de acessórios não recomendados pela Consul 
pode provocar acidentes e danos ao produto e/ou 
acessórios.

• Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto 
danificará o produto.

• Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
• Não utilize o Micro-ondas se o cordão de alimentação, 

o plugue ou o próprio produto estiverem danificados. 
Entre em contato com a Rede de Serviços Consul.

• Ao retirar os alimentos de dentro do Micro-ondas, use 
sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. Os 
utensílios podem se aquecer durante o funcionamento 
do Micro-ondas.

• Utilize o Micro-ondas para aquecer alimentos e bebidas.
• Não utilize o forno para secar roupas ou guardar uten-

sílios, pães ou alimentos pois poderão incendiar-se.
• Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas 

proximidades do Micro-ondas.
• Ao usar o Micro-ondas, se você observar fumaça, des-

ligue o produto, ou simplesmente retire o plugue da 
tomada. Mantenha a porta do forno do Micro-ondas 
fechada para abafar qualquer chama.

•  Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar 
em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar 
muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupção 
atrasada de bolhas, ou erupção tardia, entende-se  a 
ebulição repentina  do líquido devido às características 
do aquecimento por micro-ondas. Ao contrário do 
que ocorre quando aquecemos a água no fogão a gás 
ou num cooktop elétrico, no forno Micro-ondas não 
há formação das bolhas características da fervura. 
Apesar da ausência de bolhas, o líquido pode estar à 
temperatura de ebulição (100°C) e pode vir a ter uma 
ebulição repentina quando o recipiente for manipulado 
para ser retirado do forno. Isto pode provocar respingos 

que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso 
ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos 
pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe o líquido 
descansar por cerca de 30 segundos antes de retirá-lo 
do Micro-ondas. Tenha atenção também ao adicionar 
sólidos solúveis, como café, ao líquido muito quente. 

• Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, 
batata, linguiça, salsicha, pimentão, etc., devem ser 
perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso 
contrário, esses alimentos poderão explodir.

• Embalagens totalmente fechadas não devem ser aque-
cidas, pois podem explodir. 

• Ovos com casca ou ovos cozidos e não cortados não de-
vem ser aquecidos no forno de micro-ondas por serem 
suscetíveis a explosão, inclusive após o aquecimento 
por micro-ondas ter cessado.

• Alimentos com pouca umidade como pão, amendoim, 
etc., não devem ficar muito tempo dentro do forno, 
pois poderão incendiar-se.

• Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e 
ter as temperaturas verificadas antes de serem servidos 
às crianças. SE O CALOR NÃO ESTIVER BEM DISTRIBUÍ-
DO no alimento, pode provocar  queimaduras!

• Não coloque mamadeiras com bico no Micro-ondas, 
pois a mesma pode explodir devido ao entupimento 
do bico durante o processo de aquecimento.

• Não prepare alimentos usando óleo ou gordura, pois é 
difícil controlar a temperatura nessas  circunstâncias.

• Atenção ao preparo de refogados, caldas, pipoca e ali-
mentos que contenham um elevado teor de gordura no 
micro-ondas. Estes alimentos não devem ser preparados 
em  potes plásticos.

• Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na 
superfície das travas de segurança para não prejudicar 
a vedação do forno.

• Não coloque em cima de seu Micro-ondas objetos, 
utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem 
cair ao abrir a porta, ou danificar o seu produto.

• Não coloque nenhum animal vivo no interior do Micro- 
-ondas.

• Não utilize estabilizador ou “No-Break” de computa-
dores, eles poderão incendiar-se ou danificar o Micro- 
-ondas.

• Não recomendamos que sejam feitas caldas no Micro- 
-ondas. Devido a altíssima temperatura que caldas e o 
açúcar cristalizado atingem podem ocorrer danos nos 
acessórios ou em partes do produto.

• O forno micro-ondas deve ser limpo regularmente e 
restos de alimentos devem ser removidos. Consulte as 
orientações de limpeza no tópico 6.1.

• A falta de limpeza do micro-ondas pode danificar as 
paredes internas do produto, reduzindo a sua vida e 
também gerando situações de risco.

• Use luvas para evitar queimaduras.

Para instalar corretamente o forno Micro-ondas, verifique 
se a sua residência possui:
• Instalação elétrica adequada conforme as especificações 

técnicas fornecidas no final deste manual (Dados Téc-
nicos - página 8). Se necessário, contrate um eletricista 
profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar 
a instalação elétrica de sua residência.

• Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a 
tensão correspondente à do Micro-ondas para ligar 
o produto;
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6.1 Fazendo a limpeza do micro-ondas
Para garantir a conservação de seu Micro-ondas Consul, limpe-o sempre que necessário. Para isso, siga as instruções abaixo:
1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Internamente, use somente um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Nunca jogue água dentro do forno.
3. Para a limpeza do gabinete e porta, use um pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, use um 

pano somente umedecido em água e para finalizar seque utilizando um pano seco ou papel toalha. O painel de 
controle deverá ser limpo apenas com um pano seco ou papel toalha.

4. Limpe o prato giratório e nunca coloque-o sobre água fria logo após o cozimento. Ele pode trincar e quebrar.

manutençãomanutenção

soluções para a maioria dos 

dados técnicos

Garantiasoluções para a maioria dos problemas

dados técnicos

Garantia

Problema Verifique
O forno não 
liga

• Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado.
• Se a tomada está com defeito.
• Se há falta de energia elétrica na sua residência.

O display está 
aceso, mas 
o forno não 
funciona

• Se a porta está bem fechada.
• Se o tempo de cozimento foi programado.
• Se a tecla LIGAR +30 seg foi acionada.
• Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.
• Se não está com a trava de segurança da porta acionada.

Cozimento 
incompleto

• Se foi selecionada a potência adequada.
• Se foi programado o tempo de cozimento suficiente.
• Se o alimento foi colocado na posição correta.
• Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto.
• Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária.
• Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno.
• Se as saídas de ar estão obstruídas.

Estalos e 
faíscas 

• Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito próximo às 
paredes do forno (distância mínima de 5 mm).

• Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede do forno 
(distância mínima de 5 mm).

• Se a embalagem utilizada contém clips ou grampos de metal.
• Se o alimento está embalado em papel reciclado.
• Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.

Ocorrências 
especialmente 
normais

• Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido.
• Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (saídas de ar).
• Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima (620 W).
• Prato giratório alternando o sentido do giro.
• Aquecimento da parte externa do gabinete, principalmente a superior, durante e após o uso.
• Estalos durante o cozimento.

Oscilação de 
voltagem

• A oscilação de tensão da rede, ocorrida principalmente nos horários de pico, bem como a 
quantidade e qualidade dos alimentos, podem afetar o resultado obtido quando da utilização das 
funções pré-programadas. Portanto, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso 
da função pré-programada de seu forno, recomendamos seja utilizada a programação manual do 
tempo e potência, seguindo as orientações dos fabricantes dos alimentos.

7.1 embalaGem
A Consul procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de 
materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem 
ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

7.2 produto
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste 
produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

7.3 descarte
Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e 
vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

Questões ambientaisQuestões ambientais

CM020AFA CM020AFB CM020BFA CM020BFB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100

CMA20ABA CMA20ABB CMA20BBA CMA20BBB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100
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O seu micro-ondas Consul é garantido 
contra defeitos de fabricação, pelo prazo 
de 12 meses, contado a partir da data da 
emissão da Nota Fiscal ou da entrega do 
produto, ao primeiro adquirente, sendo:
•	Os	03	(três)	primeiros	meses	-	garantia	

legal;
•	Os	09	(nove)	últimos	meses,	-	garantia	

especial, concedida pela Whirlpool S.A.;
A garantia compreende a substituição de 
peças e mão-de-obra no reparo de defeitos 
devidamente	constatados,	pelo	fabricante	
ou	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	como	
sendo de fabricação;
Durante	o	período	de	vigência	da	garantia,	
o	produto	terá	assistência	técnica	da	Rede	
de	Serviços	Consul.
Apenas	 a	 Rede	 de	 Serviços	 Consul,	 a	
Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, 
serão	 responsáveis	 pela	 constatação	 de	
defeitos e execução de reparos dentro do 
prazo de garantia. Neste caso, se defeitos 
constatados durante o prazo de garantia fo-
rem de fabricação, o fabricante se obriga a 
trocar as peças e/ou assistir gratuitamente 
o seu produto a partir da data da chamada.
Para	eventuais	consertos,	o	consumidor	
deverá	levar	seu	produto	até	uma	assis-
tência	técnica	autorizada.
As garantias legal e/ou especial ficam 
automaticamente invalidadas se:
•	O	uso	do	produto	não	for	exclusivamente	

doméstico;
•	Não	forem	observadas	as	orientações	e	
recomendações	do	Manual	do	Consu-
midor quanto a utilização do produto;

•	Na	 instalação	 do	 produto	 não	 forem	
observadas	 as	 especificações	 e	 reco-
mendações	do	Manual	do	Consumidor	
quanto	 às	 condições	 para	 instalação	
do	 produto,	 tais	 como,	 nivelamento	
do produto, adequação do local para 
instalação,	 tensão	 elétrica	 compatível	
com o produto, etc.;

•	Na	 instalação,	 as	 condições	 elétricas	
e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem 
compatíveis	com	a	ideal	recomendada	
no	Manual	do	Consumidor	do	produto;	

•	Tenha	ocorrido	mau	uso,	uso	inadequado	
ou	se	o	produto	tiver	sofrido	alterações	ou	
modificações	estéticas	e/ou	funcionais,	
bem	como,	tiver	sido	realizado	conserto	
por pessoas ou entidades não credencia-
das pela Whirlpool S.A.;

•	Houver	sinais	de	violação	do	produto,	
remoção	 e/ou	 adulteração	do	 número	
de	série	ou	da	etiqueta	de	identificação	
do produto.

As garantias legal e/ou especial não 
cobrem:
•	O	 deslocamento	 do	 consumidor	 até	
a	 assistência	 técnica	 para	 eventuais	
consertos;

•	Despesas	com	a	instalação	do	produto	
realizada	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	
ou por pessoas ou entidades não cre-
denciadas	 pela	Whirlpool	 S.A.,	 salvo	
os	 produtos	mencionados	 no	Manual	
do Consumidor;

•	Despesas	decorrentes	e	consequentes	
de instalação de peças e acessórios 
que não pertençam ao produto, mesmo 
aqueles comercializados pela Whirlpool 
S.A.,	salvo	os	especificados	para	cada	
modelo	no	Manual	do	Consumidor;

•	Despesas	com	mão-de-obra,	materiais,	
peças	 e	 adaptações	 necessárias	 à	
preparação do local para instalação do 
produto, ou seja: rede elétrica, de gás 
ou	 hidráulica,	 alvenaria,	 aterramento,	
esgoto, etc.;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 do	 produto	
decorrentes da falta de fornecimento 
ou	 problemas	 e/ou	 insuficiência	 no	
fornecimento de energia elétrica, água 
ou	gás	na	residência,	tais	como:	osci-
lações	de	energia	elétrica	superiores	ao	
estabelecido	no	Manual	do	Consumidor,	
pressão	de	água	insuficiente	para	o	ideal	
funcionamento do produto;

•	Serviços	e/ou	despesas	de	manutenção	
e/ou limpeza do produto;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 normal	 do	
produto decorrentes da falta de limpeza 
e excesso de resíduos, bem como de-
correntes	da	ação	de	animais	(insetos,	
roedores	 ou	 animais	 domésticos),	 ou	
ainda,	 decorrentes	 da	 existência	 de	
objetos em seu interior, estranhos ao 
seu funcionamento e finalidade de 
utilização;

•	Transporte	do	produto	até	o	local	defi-
nitivo	da	instalação;

•	Produtos	ou	peças	que	tenham	sido	da-
nificados	em	consequência	de	remoção,	
manuseio, quedas ou atos pelo próprio 
consumidor ou por terceiros, bem como 
efeitos decorrentes de fato da natureza, tais 

como	relâmpago,	chuva	inundação,	etc.;
 Importante: NÃO NOS RESPONSABI-
LIZAMOS	 POR	 VÍCIO	 DE	 SERVIÇOS	
PRESTADOS	 POR	 TERCEIROS.	 Re-
comendamos que no ato da entrega, 
confira seu produto na presença do 
transportador.	Verifique	a	qualidade	da	
entrega, a quantidade, se o produto está 
de acordo com a compra e a descrição 
da Nota Fiscal que o acompanha. Caso 
exista qualquer problema, recuse o 
produto,	registre	o	motivo	no	verso	da	
Nota Fiscal e entre em contato com o 
responsável	pelo	serviço	de	entrega.	

•	Defeitos	estéticos	(produtos	riscados	ou	
amassados)	ou	com	falta	de	peças	internas	
ou	externas	de	produtos	vendidos	no	esta-
do, saldo ou produtos de mostruário. Esses 
produtos	têm	garantia	de	12	meses	apenas	
para defeitos funcionais não discriminados 
na	nota	fiscal	de	compra	do	produto.

•	Problemas	de	oxidação/ferrugem	cau-
sados pelos seguintes fatores:
- Instalação em ambientes de alta con-
centração	 salina	 tais	 como	 regiões	
litorâneas;

-	 Instalações	em	ambientes	onde	o	pro-
duto esteja exposto a outros produtos 
químicos ácidos ou alcalinos que 
possam agredir a pintura do mesmo;

- Utilização de produtos químicos ina-
dequados para limpeza.

•	Despesas	por	processos	de	inspeção	e	
diagnóstico,	 incluindo	 a	 taxa	de	 visita	
do técnico, que determinem que a falha 
no	produto	foi	causada	por	motivo	não	
coberto por esta garantia.

•	Chamados	relacionados	a	orientação	de	
uso de eletrodoméstico, cuja explicação 
esteja	 presente	 no	Manual	 do	Consu-
midor	ou	em	Etiquetas	Orientativas	que	
acompanham o produto, serão cobrados 
dos consumidores.

A garantia especial não cobre:
•	Deslocamentos	 para	 atendimentos	 de	

produtos instalados fora do município 
sede	da	Rede	de	Serviços	Consul,	 	 o	
qual poderá cobrar taxa de locomoção 
do	 técnico,	 previamente	 aprovada	
pelo consumidor, conforme tabela de 
quilometragem emitida pela Whirlpool 
S.A.	 divulgada	 através	 do	 Serviço	 de	
Atendimento	ao	Consumidor	(SAC);

•	Todo	 e	 qualquer	 vício	 de	 fabricação	
aparente e de fácil constatação; 

•	Peças	 sujeitas	 ao	 desgaste	 natural,	
descartáveis	 ou	 consumíveis,	 peças	
móveis	ou	removíveis	em	uso	normal,	
tais	como,	acessórios,	lâmpadas,	filtros,	
botões	de	comando,	puxadores,	produ-
tos riscados e amassados, bem como, 
a mão-de-obra utilizada na aplicação 
das	peças	e	as	consequências	advindas	
dessas	ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma 
pessoa ou entidade a assumir em seu 
nome, qualquer outra responsabilidade 
relativa	à	garantia	de	seus	produtos	além	
das aqui explicitadas.
A	Whirlpool	S.A.	 reserva-se	o	direito	de	
alterar características gerais, técnicas e 
estéticas	 de	 seus	 produtos,	 sem	 aviso	
prévio.	 Este	 Termo	 de	Garantia	 é	 válido	
para	 produtos	 vendidos	 e	 instalados	 no	
território brasileiro.
Para	 a	 sua	 tranquilidade,	 preserve	 e	
mantenha	 este	Manual	 com	o	 Termo	de	
Garantia,	 e	 Nota	 Fiscal	 de	 Compra	 do	
produto sempre à mão.
ATENÇÃO:	para	usufruir	da	garantia,	pre-
serve	e	mantenha	em	sua	posse,	a	Nota	
Fiscal	de	Compra	do	produto	e	o	Termo	
de	Garantia.	Esses	documentos	precisam	
ser	apresentados	ao	profissional	autorizado	
quando acionado o atendimento.

Antes de levar o seu produto até a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

 MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS

M A N U A L  D O  C O N S U M I D O R

 adVertÊncia 
risco de contaminação do alimento

Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico.
Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.
Não seguir essas instruções pode gerar uma intoxicação alimentar e risco à sua vida.

5.2 recipientes adeQuados para uso 
em micro-ondas

• Utilize somente utensílios próprios para uso em micro- 
-ondas.

• Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Use 
recipientes adequados para uso em Micro-ondas.

• Não cubra todo o alimento com papel alumínio. Isso pode 
danificar o Micro-ondas devido a geração de faísca.

• Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou 
de papel, verifique constantemente o forno devido a 
possibilidade de incendiar-se.

• Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser lisos, sem 
nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa reco-
mendação não for seguida, durante o funcionamento 
do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando 
o aparelho.

• Os recipientes de plástico devem ser apropriados para 
uso em Micro-ondas.

• Não é recomendável o uso de utensílios metálicos no 
Micro-ondas. Pode-se utilizar papel alumínio apenas para 
proteger pequenas partes do alimento como, por exemplo, 
extremidades da coxa do frango. Nesse caso, nunca deixe 
que o metal fique a menos de 5 cm das paredes internas 
do forno Micro-ondas. Se essa recomendação não for 
seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode 
ocorrer faiscamento, danificando o produto. 

• Não coloque materiais como tecido, jornal e papel 
comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, 
danificando o produto.

• Utilize preferencialmente refratários de vidro ou cerâ-
mica. Não utilize recipientes plásticos, pois eles podem 
derreter. Recipientes de papel também não devem ser 
utilizados, pois podem incendiar-se.

5.3 técnicas para cozinhar em 
micro-ondas

• Posição dos alimentos: Procure sempre arrumar os 
alimentos em forma circular, deixando o centro vazio, 
formando um anel na borda do prato. Alguns alimen-
tos precisam ser mexidos, virados ou reajeitados nos 
recipientes. Os de tamanho médio ou grande devem 
ser virados de lado para acelerar o cozimento mais 
uniforme ou mexidos das bordas para o centro e vice-
versa, uma ou duas vezes.

• Cozimento lento: O uso de potências menores permite 
uma melhor distribuição do calor nos alimentos e faz 
com que os cremes mantenham sua cremosidade e que 
as carnes mais duras amoleçam.

• Uso de tampas: Os alimentos cozidos com tampa no 
fogão (por exemplo, arroz) geralmente devem ser 
cozidos com tampa também no Micro-ondas. Use a 
tampa do recipiente ou improvise uma tampa com um 
prato. Isso retém o vapor e apressa o cozimento.

• Uso de toalhas de papel: Pode-se usar toalha de papel 
para absorver o vapor (por exemplo de pães, salga-
dinhos e frango, quando se deseja que eles fiquem 
sequinhos) ou para evitar respingos e absorver gorduras 
(por exemplo, de bacon ou de linguiça).

IMPORTANTE:
• Nunca utilize produtos abrasivos, sabão em pasta ou removedores, evitando danos ao produto.
• Limpe imediatamente qualquer líquido ou alimento derramado dentro do forno para evitar  manchas.
• Limpe o interior do produto após o preparo de alimentos que deixem resíduos de gorduras, molhos e pipocas, 

para garantir um maior tempo de vida do produto e evitar problemas de manchas ou amarelamento no interior 
do forno de Micro-ondas.

• Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma pequena jarra de água com algumas rodelas de limão por 
3 a 4 minutos na potência máxima. O vapor gerado durante o aquecimento ajudará a amolecer a sujeira e 
também a eliminar odores do interior do forno.

• Limpe imediatamente qualquer respingo no exterior do produto para evitar manchas.
• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico. Verifique as instruções dadas pelos fabricantes 

dos produtos de limpeza e higienização.
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6.1 Fazendo a limpeza do micro-ondas
Para garantir a conservação de seu Micro-ondas Consul, limpe-o sempre que necessário. Para isso, siga as instruções abaixo:
1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Internamente, use somente um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Nunca jogue água dentro do forno.
3. Para a limpeza do gabinete e porta, use um pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, use um 

pano somente umedecido em água e para finalizar seque utilizando um pano seco ou papel toalha. O painel de 
controle deverá ser limpo apenas com um pano seco ou papel toalha.

4. Limpe o prato giratório e nunca coloque-o sobre água fria logo após o cozimento. Ele pode trincar e quebrar.

manutençãomanutenção

soluções para a maioria dos 

dados técnicos

Garantiasoluções para a maioria dos problemas

dados técnicos

Garantia

Problema Verifique
O forno não 
liga

• Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado.
• Se a tomada está com defeito.
• Se há falta de energia elétrica na sua residência.

O display está 
aceso, mas 
o forno não 
funciona

• Se a porta está bem fechada.
• Se o tempo de cozimento foi programado.
• Se a tecla LIGAR +30 seg foi acionada.
• Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.
• Se não está com a trava de segurança da porta acionada.

Cozimento 
incompleto

• Se foi selecionada a potência adequada.
• Se foi programado o tempo de cozimento suficiente.
• Se o alimento foi colocado na posição correta.
• Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto.
• Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária.
• Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno.
• Se as saídas de ar estão obstruídas.

Estalos e 
faíscas 

• Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito próximo às 
paredes do forno (distância mínima de 5 mm).

• Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede do forno 
(distância mínima de 5 mm).

• Se a embalagem utilizada contém clips ou grampos de metal.
• Se o alimento está embalado em papel reciclado.
• Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.

Ocorrências 
especialmente 
normais

• Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido.
• Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (saídas de ar).
• Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima (620 W).
• Prato giratório alternando o sentido do giro.
• Aquecimento da parte externa do gabinete, principalmente a superior, durante e após o uso.
• Estalos durante o cozimento.

Oscilação de 
voltagem

• A oscilação de tensão da rede, ocorrida principalmente nos horários de pico, bem como a 
quantidade e qualidade dos alimentos, podem afetar o resultado obtido quando da utilização das 
funções pré-programadas. Portanto, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso 
da função pré-programada de seu forno, recomendamos seja utilizada a programação manual do 
tempo e potência, seguindo as orientações dos fabricantes dos alimentos.

7.1 embalaGem
A Consul procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de 
materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem 
ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

7.2 produto
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste 
produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

7.3 descarte
Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e 
vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

Questões ambientaisQuestões ambientais

CM020AFA CM020AFB CM020BFA CM020BFB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100

CMA20ABA CMA20ABB CMA20BBA CMA20BBB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100
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O seu micro-ondas Consul é garantido 
contra defeitos de fabricação, pelo prazo 
de 12 meses, contado a partir da data da 
emissão da Nota Fiscal ou da entrega do 
produto, ao primeiro adquirente, sendo:
•	Os	03	(três)	primeiros	meses	-	garantia	

legal;
•	Os	09	(nove)	últimos	meses,	-	garantia	

especial, concedida pela Whirlpool S.A.;
A garantia compreende a substituição de 
peças e mão-de-obra no reparo de defeitos 
devidamente	constatados,	pelo	fabricante	
ou	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	como	
sendo de fabricação;
Durante	o	período	de	vigência	da	garantia,	
o	produto	terá	assistência	técnica	da	Rede	
de	Serviços	Consul.
Apenas	 a	 Rede	 de	 Serviços	 Consul,	 a	
Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, 
serão	 responsáveis	 pela	 constatação	 de	
defeitos e execução de reparos dentro do 
prazo de garantia. Neste caso, se defeitos 
constatados durante o prazo de garantia fo-
rem de fabricação, o fabricante se obriga a 
trocar as peças e/ou assistir gratuitamente 
o seu produto a partir da data da chamada.
Para	eventuais	consertos,	o	consumidor	
deverá	levar	seu	produto	até	uma	assis-
tência	técnica	autorizada.
As garantias legal e/ou especial ficam 
automaticamente invalidadas se:
•	O	uso	do	produto	não	for	exclusivamente	

doméstico;
•	Não	forem	observadas	as	orientações	e	
recomendações	do	Manual	do	Consu-
midor quanto a utilização do produto;

•	Na	 instalação	 do	 produto	 não	 forem	
observadas	 as	 especificações	 e	 reco-
mendações	do	Manual	do	Consumidor	
quanto	 às	 condições	 para	 instalação	
do	 produto,	 tais	 como,	 nivelamento	
do produto, adequação do local para 
instalação,	 tensão	 elétrica	 compatível	
com o produto, etc.;

•	Na	 instalação,	 as	 condições	 elétricas	
e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem 
compatíveis	com	a	ideal	recomendada	
no	Manual	do	Consumidor	do	produto;	

•	Tenha	ocorrido	mau	uso,	uso	inadequado	
ou	se	o	produto	tiver	sofrido	alterações	ou	
modificações	estéticas	e/ou	funcionais,	
bem	como,	tiver	sido	realizado	conserto	
por pessoas ou entidades não credencia-
das pela Whirlpool S.A.;

•	Houver	sinais	de	violação	do	produto,	
remoção	 e/ou	 adulteração	do	 número	
de	série	ou	da	etiqueta	de	identificação	
do produto.

As garantias legal e/ou especial não 
cobrem:
•	O	 deslocamento	 do	 consumidor	 até	
a	 assistência	 técnica	 para	 eventuais	
consertos;

•	Despesas	com	a	instalação	do	produto	
realizada	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	
ou por pessoas ou entidades não cre-
denciadas	 pela	Whirlpool	 S.A.,	 salvo	
os	 produtos	mencionados	 no	Manual	
do Consumidor;

•	Despesas	decorrentes	e	consequentes	
de instalação de peças e acessórios 
que não pertençam ao produto, mesmo 
aqueles comercializados pela Whirlpool 
S.A.,	salvo	os	especificados	para	cada	
modelo	no	Manual	do	Consumidor;

•	Despesas	com	mão-de-obra,	materiais,	
peças	 e	 adaptações	 necessárias	 à	
preparação do local para instalação do 
produto, ou seja: rede elétrica, de gás 
ou	 hidráulica,	 alvenaria,	 aterramento,	
esgoto, etc.;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 do	 produto	
decorrentes da falta de fornecimento 
ou	 problemas	 e/ou	 insuficiência	 no	
fornecimento de energia elétrica, água 
ou	gás	na	residência,	tais	como:	osci-
lações	de	energia	elétrica	superiores	ao	
estabelecido	no	Manual	do	Consumidor,	
pressão	de	água	insuficiente	para	o	ideal	
funcionamento do produto;

•	Serviços	e/ou	despesas	de	manutenção	
e/ou limpeza do produto;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 normal	 do	
produto decorrentes da falta de limpeza 
e excesso de resíduos, bem como de-
correntes	da	ação	de	animais	(insetos,	
roedores	 ou	 animais	 domésticos),	 ou	
ainda,	 decorrentes	 da	 existência	 de	
objetos em seu interior, estranhos ao 
seu funcionamento e finalidade de 
utilização;

•	Transporte	do	produto	até	o	local	defi-
nitivo	da	instalação;

•	Produtos	ou	peças	que	tenham	sido	da-
nificados	em	consequência	de	remoção,	
manuseio, quedas ou atos pelo próprio 
consumidor ou por terceiros, bem como 
efeitos decorrentes de fato da natureza, tais 

como	relâmpago,	chuva	inundação,	etc.;
 Importante: NÃO NOS RESPONSABI-
LIZAMOS	 POR	 VÍCIO	 DE	 SERVIÇOS	
PRESTADOS	 POR	 TERCEIROS.	 Re-
comendamos que no ato da entrega, 
confira seu produto na presença do 
transportador.	Verifique	a	qualidade	da	
entrega, a quantidade, se o produto está 
de acordo com a compra e a descrição 
da Nota Fiscal que o acompanha. Caso 
exista qualquer problema, recuse o 
produto,	registre	o	motivo	no	verso	da	
Nota Fiscal e entre em contato com o 
responsável	pelo	serviço	de	entrega.	

•	Defeitos	estéticos	(produtos	riscados	ou	
amassados)	ou	com	falta	de	peças	internas	
ou	externas	de	produtos	vendidos	no	esta-
do, saldo ou produtos de mostruário. Esses 
produtos	têm	garantia	de	12	meses	apenas	
para defeitos funcionais não discriminados 
na	nota	fiscal	de	compra	do	produto.

•	Problemas	de	oxidação/ferrugem	cau-
sados pelos seguintes fatores:
- Instalação em ambientes de alta con-
centração	 salina	 tais	 como	 regiões	
litorâneas;

-	 Instalações	em	ambientes	onde	o	pro-
duto esteja exposto a outros produtos 
químicos ácidos ou alcalinos que 
possam agredir a pintura do mesmo;

- Utilização de produtos químicos ina-
dequados para limpeza.

•	Despesas	por	processos	de	inspeção	e	
diagnóstico,	 incluindo	 a	 taxa	de	 visita	
do técnico, que determinem que a falha 
no	produto	foi	causada	por	motivo	não	
coberto por esta garantia.

•	Chamados	relacionados	a	orientação	de	
uso de eletrodoméstico, cuja explicação 
esteja	 presente	 no	Manual	 do	Consu-
midor	ou	em	Etiquetas	Orientativas	que	
acompanham o produto, serão cobrados 
dos consumidores.

A garantia especial não cobre:
•	Deslocamentos	 para	 atendimentos	 de	

produtos instalados fora do município 
sede	da	Rede	de	Serviços	Consul,	 	 o	
qual poderá cobrar taxa de locomoção 
do	 técnico,	 previamente	 aprovada	
pelo consumidor, conforme tabela de 
quilometragem emitida pela Whirlpool 
S.A.	 divulgada	 através	 do	 Serviço	 de	
Atendimento	ao	Consumidor	(SAC);

•	Todo	 e	 qualquer	 vício	 de	 fabricação	
aparente e de fácil constatação; 

•	Peças	 sujeitas	 ao	 desgaste	 natural,	
descartáveis	 ou	 consumíveis,	 peças	
móveis	ou	removíveis	em	uso	normal,	
tais	como,	acessórios,	lâmpadas,	filtros,	
botões	de	comando,	puxadores,	produ-
tos riscados e amassados, bem como, 
a mão-de-obra utilizada na aplicação 
das	peças	e	as	consequências	advindas	
dessas	ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma 
pessoa ou entidade a assumir em seu 
nome, qualquer outra responsabilidade 
relativa	à	garantia	de	seus	produtos	além	
das aqui explicitadas.
A	Whirlpool	S.A.	 reserva-se	o	direito	de	
alterar características gerais, técnicas e 
estéticas	 de	 seus	 produtos,	 sem	 aviso	
prévio.	 Este	 Termo	 de	Garantia	 é	 válido	
para	 produtos	 vendidos	 e	 instalados	 no	
território brasileiro.
Para	 a	 sua	 tranquilidade,	 preserve	 e	
mantenha	 este	Manual	 com	o	 Termo	de	
Garantia,	 e	 Nota	 Fiscal	 de	 Compra	 do	
produto sempre à mão.
ATENÇÃO:	para	usufruir	da	garantia,	pre-
serve	e	mantenha	em	sua	posse,	a	Nota	
Fiscal	de	Compra	do	produto	e	o	Termo	
de	Garantia.	Esses	documentos	precisam	
ser	apresentados	ao	profissional	autorizado	
quando acionado o atendimento.

Antes de levar o seu produto até a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

 MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS

M A N U A L  D O  C O N S U M I D O R

 adVertÊncia 
risco de contaminação do alimento

Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico.
Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.
Não seguir essas instruções pode gerar uma intoxicação alimentar e risco à sua vida.

5.2 recipientes adeQuados para uso 
em micro-ondas

• Utilize somente utensílios próprios para uso em micro- 
-ondas.

• Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Use 
recipientes adequados para uso em Micro-ondas.

• Não cubra todo o alimento com papel alumínio. Isso pode 
danificar o Micro-ondas devido a geração de faísca.

• Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou 
de papel, verifique constantemente o forno devido a 
possibilidade de incendiar-se.

• Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser lisos, sem 
nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa reco-
mendação não for seguida, durante o funcionamento 
do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando 
o aparelho.

• Os recipientes de plástico devem ser apropriados para 
uso em Micro-ondas.

• Não é recomendável o uso de utensílios metálicos no 
Micro-ondas. Pode-se utilizar papel alumínio apenas para 
proteger pequenas partes do alimento como, por exemplo, 
extremidades da coxa do frango. Nesse caso, nunca deixe 
que o metal fique a menos de 5 cm das paredes internas 
do forno Micro-ondas. Se essa recomendação não for 
seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode 
ocorrer faiscamento, danificando o produto. 

• Não coloque materiais como tecido, jornal e papel 
comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, 
danificando o produto.

• Utilize preferencialmente refratários de vidro ou cerâ-
mica. Não utilize recipientes plásticos, pois eles podem 
derreter. Recipientes de papel também não devem ser 
utilizados, pois podem incendiar-se.

5.3 técnicas para cozinhar em 
micro-ondas

• Posição dos alimentos: Procure sempre arrumar os 
alimentos em forma circular, deixando o centro vazio, 
formando um anel na borda do prato. Alguns alimen-
tos precisam ser mexidos, virados ou reajeitados nos 
recipientes. Os de tamanho médio ou grande devem 
ser virados de lado para acelerar o cozimento mais 
uniforme ou mexidos das bordas para o centro e vice-
versa, uma ou duas vezes.

• Cozimento lento: O uso de potências menores permite 
uma melhor distribuição do calor nos alimentos e faz 
com que os cremes mantenham sua cremosidade e que 
as carnes mais duras amoleçam.

• Uso de tampas: Os alimentos cozidos com tampa no 
fogão (por exemplo, arroz) geralmente devem ser 
cozidos com tampa também no Micro-ondas. Use a 
tampa do recipiente ou improvise uma tampa com um 
prato. Isso retém o vapor e apressa o cozimento.

• Uso de toalhas de papel: Pode-se usar toalha de papel 
para absorver o vapor (por exemplo de pães, salga-
dinhos e frango, quando se deseja que eles fiquem 
sequinhos) ou para evitar respingos e absorver gorduras 
(por exemplo, de bacon ou de linguiça).

IMPORTANTE:
• Nunca utilize produtos abrasivos, sabão em pasta ou removedores, evitando danos ao produto.
• Limpe imediatamente qualquer líquido ou alimento derramado dentro do forno para evitar  manchas.
• Limpe o interior do produto após o preparo de alimentos que deixem resíduos de gorduras, molhos e pipocas, 

para garantir um maior tempo de vida do produto e evitar problemas de manchas ou amarelamento no interior 
do forno de Micro-ondas.

• Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma pequena jarra de água com algumas rodelas de limão por 
3 a 4 minutos na potência máxima. O vapor gerado durante o aquecimento ajudará a amolecer a sujeira e 
também a eliminar odores do interior do forno.

• Limpe imediatamente qualquer respingo no exterior do produto para evitar manchas.
• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico. Verifique as instruções dadas pelos fabricantes 

dos produtos de limpeza e higienização.
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6.1 Fazendo a limpeza do micro-ondas
Para garantir a conservação de seu Micro-ondas Consul, limpe-o sempre que necessário. Para isso, siga as instruções abaixo:
1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Internamente, use somente um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Nunca jogue água dentro do forno.
3. Para a limpeza do gabinete e porta, use um pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, use um 

pano somente umedecido em água e para finalizar seque utilizando um pano seco ou papel toalha. O painel de 
controle deverá ser limpo apenas com um pano seco ou papel toalha.

4. Limpe o prato giratório e nunca coloque-o sobre água fria logo após o cozimento. Ele pode trincar e quebrar.

manutençãomanutenção

soluções para a maioria dos 

dados técnicos

Garantiasoluções para a maioria dos problemas

dados técnicos

Garantia

Problema Verifique
O forno não 
liga

• Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado.
• Se a tomada está com defeito.
• Se há falta de energia elétrica na sua residência.

O display está 
aceso, mas 
o forno não 
funciona

• Se a porta está bem fechada.
• Se o tempo de cozimento foi programado.
• Se a tecla LIGAR +30 seg foi acionada.
• Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.
• Se não está com a trava de segurança da porta acionada.

Cozimento 
incompleto

• Se foi selecionada a potência adequada.
• Se foi programado o tempo de cozimento suficiente.
• Se o alimento foi colocado na posição correta.
• Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto.
• Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária.
• Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno.
• Se as saídas de ar estão obstruídas.

Estalos e 
faíscas 

• Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito próximo às 
paredes do forno (distância mínima de 5 mm).

• Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede do forno 
(distância mínima de 5 mm).

• Se a embalagem utilizada contém clips ou grampos de metal.
• Se o alimento está embalado em papel reciclado.
• Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.

Ocorrências 
especialmente 
normais

• Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido.
• Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (saídas de ar).
• Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima (620 W).
• Prato giratório alternando o sentido do giro.
• Aquecimento da parte externa do gabinete, principalmente a superior, durante e após o uso.
• Estalos durante o cozimento.

Oscilação de 
voltagem

• A oscilação de tensão da rede, ocorrida principalmente nos horários de pico, bem como a 
quantidade e qualidade dos alimentos, podem afetar o resultado obtido quando da utilização das 
funções pré-programadas. Portanto, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso 
da função pré-programada de seu forno, recomendamos seja utilizada a programação manual do 
tempo e potência, seguindo as orientações dos fabricantes dos alimentos.

7.1 embalaGem
A Consul procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de 
materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem 
ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

7.2 produto
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste 
produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

7.3 descarte
Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e 
vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

Questões ambientaisQuestões ambientais

CM020AFA CM020AFB CM020BFA CM020BFB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100

CMA20ABA CMA20ABB CMA20BBA CMA20BBB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100
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O seu micro-ondas Consul é garantido 
contra defeitos de fabricação, pelo prazo 
de 12 meses, contado a partir da data da 
emissão da Nota Fiscal ou da entrega do 
produto, ao primeiro adquirente, sendo:
•	Os	03	(três)	primeiros	meses	-	garantia	

legal;
•	Os	09	(nove)	últimos	meses,	-	garantia	

especial, concedida pela Whirlpool S.A.;
A garantia compreende a substituição de 
peças e mão-de-obra no reparo de defeitos 
devidamente	constatados,	pelo	fabricante	
ou	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	como	
sendo de fabricação;
Durante	o	período	de	vigência	da	garantia,	
o	produto	terá	assistência	técnica	da	Rede	
de	Serviços	Consul.
Apenas	 a	 Rede	 de	 Serviços	 Consul,	 a	
Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, 
serão	 responsáveis	 pela	 constatação	 de	
defeitos e execução de reparos dentro do 
prazo de garantia. Neste caso, se defeitos 
constatados durante o prazo de garantia fo-
rem de fabricação, o fabricante se obriga a 
trocar as peças e/ou assistir gratuitamente 
o seu produto a partir da data da chamada.
Para	eventuais	consertos,	o	consumidor	
deverá	levar	seu	produto	até	uma	assis-
tência	técnica	autorizada.
As garantias legal e/ou especial ficam 
automaticamente invalidadas se:
•	O	uso	do	produto	não	for	exclusivamente	

doméstico;
•	Não	forem	observadas	as	orientações	e	
recomendações	do	Manual	do	Consu-
midor quanto a utilização do produto;

•	Na	 instalação	 do	 produto	 não	 forem	
observadas	 as	 especificações	 e	 reco-
mendações	do	Manual	do	Consumidor	
quanto	 às	 condições	 para	 instalação	
do	 produto,	 tais	 como,	 nivelamento	
do produto, adequação do local para 
instalação,	 tensão	 elétrica	 compatível	
com o produto, etc.;

•	Na	 instalação,	 as	 condições	 elétricas	
e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem 
compatíveis	com	a	ideal	recomendada	
no	Manual	do	Consumidor	do	produto;	

•	Tenha	ocorrido	mau	uso,	uso	inadequado	
ou	se	o	produto	tiver	sofrido	alterações	ou	
modificações	estéticas	e/ou	funcionais,	
bem	como,	tiver	sido	realizado	conserto	
por pessoas ou entidades não credencia-
das pela Whirlpool S.A.;

•	Houver	sinais	de	violação	do	produto,	
remoção	 e/ou	 adulteração	do	 número	
de	série	ou	da	etiqueta	de	identificação	
do produto.

As garantias legal e/ou especial não 
cobrem:
•	O	 deslocamento	 do	 consumidor	 até	
a	 assistência	 técnica	 para	 eventuais	
consertos;

•	Despesas	com	a	instalação	do	produto	
realizada	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	
ou por pessoas ou entidades não cre-
denciadas	 pela	Whirlpool	 S.A.,	 salvo	
os	 produtos	mencionados	 no	Manual	
do Consumidor;

•	Despesas	decorrentes	e	consequentes	
de instalação de peças e acessórios 
que não pertençam ao produto, mesmo 
aqueles comercializados pela Whirlpool 
S.A.,	salvo	os	especificados	para	cada	
modelo	no	Manual	do	Consumidor;

•	Despesas	com	mão-de-obra,	materiais,	
peças	 e	 adaptações	 necessárias	 à	
preparação do local para instalação do 
produto, ou seja: rede elétrica, de gás 
ou	 hidráulica,	 alvenaria,	 aterramento,	
esgoto, etc.;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 do	 produto	
decorrentes da falta de fornecimento 
ou	 problemas	 e/ou	 insuficiência	 no	
fornecimento de energia elétrica, água 
ou	gás	na	residência,	tais	como:	osci-
lações	de	energia	elétrica	superiores	ao	
estabelecido	no	Manual	do	Consumidor,	
pressão	de	água	insuficiente	para	o	ideal	
funcionamento do produto;

•	Serviços	e/ou	despesas	de	manutenção	
e/ou limpeza do produto;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 normal	 do	
produto decorrentes da falta de limpeza 
e excesso de resíduos, bem como de-
correntes	da	ação	de	animais	(insetos,	
roedores	 ou	 animais	 domésticos),	 ou	
ainda,	 decorrentes	 da	 existência	 de	
objetos em seu interior, estranhos ao 
seu funcionamento e finalidade de 
utilização;

•	Transporte	do	produto	até	o	local	defi-
nitivo	da	instalação;

•	Produtos	ou	peças	que	tenham	sido	da-
nificados	em	consequência	de	remoção,	
manuseio, quedas ou atos pelo próprio 
consumidor ou por terceiros, bem como 
efeitos decorrentes de fato da natureza, tais 

como	relâmpago,	chuva	inundação,	etc.;
 Importante: NÃO NOS RESPONSABI-
LIZAMOS	 POR	 VÍCIO	 DE	 SERVIÇOS	
PRESTADOS	 POR	 TERCEIROS.	 Re-
comendamos que no ato da entrega, 
confira seu produto na presença do 
transportador.	Verifique	a	qualidade	da	
entrega, a quantidade, se o produto está 
de acordo com a compra e a descrição 
da Nota Fiscal que o acompanha. Caso 
exista qualquer problema, recuse o 
produto,	registre	o	motivo	no	verso	da	
Nota Fiscal e entre em contato com o 
responsável	pelo	serviço	de	entrega.	

•	Defeitos	estéticos	(produtos	riscados	ou	
amassados)	ou	com	falta	de	peças	internas	
ou	externas	de	produtos	vendidos	no	esta-
do, saldo ou produtos de mostruário. Esses 
produtos	têm	garantia	de	12	meses	apenas	
para defeitos funcionais não discriminados 
na	nota	fiscal	de	compra	do	produto.

•	Problemas	de	oxidação/ferrugem	cau-
sados pelos seguintes fatores:
- Instalação em ambientes de alta con-
centração	 salina	 tais	 como	 regiões	
litorâneas;

-	 Instalações	em	ambientes	onde	o	pro-
duto esteja exposto a outros produtos 
químicos ácidos ou alcalinos que 
possam agredir a pintura do mesmo;

- Utilização de produtos químicos ina-
dequados para limpeza.

•	Despesas	por	processos	de	inspeção	e	
diagnóstico,	 incluindo	 a	 taxa	de	 visita	
do técnico, que determinem que a falha 
no	produto	foi	causada	por	motivo	não	
coberto por esta garantia.

•	Chamados	relacionados	a	orientação	de	
uso de eletrodoméstico, cuja explicação 
esteja	 presente	 no	Manual	 do	Consu-
midor	ou	em	Etiquetas	Orientativas	que	
acompanham o produto, serão cobrados 
dos consumidores.

A garantia especial não cobre:
•	Deslocamentos	 para	 atendimentos	 de	

produtos instalados fora do município 
sede	da	Rede	de	Serviços	Consul,	 	 o	
qual poderá cobrar taxa de locomoção 
do	 técnico,	 previamente	 aprovada	
pelo consumidor, conforme tabela de 
quilometragem emitida pela Whirlpool 
S.A.	 divulgada	 através	 do	 Serviço	 de	
Atendimento	ao	Consumidor	(SAC);

•	Todo	 e	 qualquer	 vício	 de	 fabricação	
aparente e de fácil constatação; 

•	Peças	 sujeitas	 ao	 desgaste	 natural,	
descartáveis	 ou	 consumíveis,	 peças	
móveis	ou	removíveis	em	uso	normal,	
tais	como,	acessórios,	lâmpadas,	filtros,	
botões	de	comando,	puxadores,	produ-
tos riscados e amassados, bem como, 
a mão-de-obra utilizada na aplicação 
das	peças	e	as	consequências	advindas	
dessas	ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma 
pessoa ou entidade a assumir em seu 
nome, qualquer outra responsabilidade 
relativa	à	garantia	de	seus	produtos	além	
das aqui explicitadas.
A	Whirlpool	S.A.	 reserva-se	o	direito	de	
alterar características gerais, técnicas e 
estéticas	 de	 seus	 produtos,	 sem	 aviso	
prévio.	 Este	 Termo	 de	Garantia	 é	 válido	
para	 produtos	 vendidos	 e	 instalados	 no	
território brasileiro.
Para	 a	 sua	 tranquilidade,	 preserve	 e	
mantenha	 este	Manual	 com	o	 Termo	de	
Garantia,	 e	 Nota	 Fiscal	 de	 Compra	 do	
produto sempre à mão.
ATENÇÃO:	para	usufruir	da	garantia,	pre-
serve	e	mantenha	em	sua	posse,	a	Nota	
Fiscal	de	Compra	do	produto	e	o	Termo	
de	Garantia.	Esses	documentos	precisam	
ser	apresentados	ao	profissional	autorizado	
quando acionado o atendimento.

Antes de levar o seu produto até a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

 MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS

M A N U A L  D O  C O N S U M I D O R

 adVertÊncia 
risco de contaminação do alimento

Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico.
Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.
Não seguir essas instruções pode gerar uma intoxicação alimentar e risco à sua vida.

5.2 recipientes adeQuados para uso 
em micro-ondas

• Utilize somente utensílios próprios para uso em micro- 
-ondas.

• Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Use 
recipientes adequados para uso em Micro-ondas.

• Não cubra todo o alimento com papel alumínio. Isso pode 
danificar o Micro-ondas devido a geração de faísca.

• Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou 
de papel, verifique constantemente o forno devido a 
possibilidade de incendiar-se.

• Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser lisos, sem 
nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa reco-
mendação não for seguida, durante o funcionamento 
do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando 
o aparelho.

• Os recipientes de plástico devem ser apropriados para 
uso em Micro-ondas.

• Não é recomendável o uso de utensílios metálicos no 
Micro-ondas. Pode-se utilizar papel alumínio apenas para 
proteger pequenas partes do alimento como, por exemplo, 
extremidades da coxa do frango. Nesse caso, nunca deixe 
que o metal fique a menos de 5 cm das paredes internas 
do forno Micro-ondas. Se essa recomendação não for 
seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode 
ocorrer faiscamento, danificando o produto. 

• Não coloque materiais como tecido, jornal e papel 
comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, 
danificando o produto.

• Utilize preferencialmente refratários de vidro ou cerâ-
mica. Não utilize recipientes plásticos, pois eles podem 
derreter. Recipientes de papel também não devem ser 
utilizados, pois podem incendiar-se.

5.3 técnicas para cozinhar em 
micro-ondas

• Posição dos alimentos: Procure sempre arrumar os 
alimentos em forma circular, deixando o centro vazio, 
formando um anel na borda do prato. Alguns alimen-
tos precisam ser mexidos, virados ou reajeitados nos 
recipientes. Os de tamanho médio ou grande devem 
ser virados de lado para acelerar o cozimento mais 
uniforme ou mexidos das bordas para o centro e vice-
versa, uma ou duas vezes.

• Cozimento lento: O uso de potências menores permite 
uma melhor distribuição do calor nos alimentos e faz 
com que os cremes mantenham sua cremosidade e que 
as carnes mais duras amoleçam.

• Uso de tampas: Os alimentos cozidos com tampa no 
fogão (por exemplo, arroz) geralmente devem ser 
cozidos com tampa também no Micro-ondas. Use a 
tampa do recipiente ou improvise uma tampa com um 
prato. Isso retém o vapor e apressa o cozimento.

• Uso de toalhas de papel: Pode-se usar toalha de papel 
para absorver o vapor (por exemplo de pães, salga-
dinhos e frango, quando se deseja que eles fiquem 
sequinhos) ou para evitar respingos e absorver gorduras 
(por exemplo, de bacon ou de linguiça).

IMPORTANTE:
• Nunca utilize produtos abrasivos, sabão em pasta ou removedores, evitando danos ao produto.
• Limpe imediatamente qualquer líquido ou alimento derramado dentro do forno para evitar  manchas.
• Limpe o interior do produto após o preparo de alimentos que deixem resíduos de gorduras, molhos e pipocas, 

para garantir um maior tempo de vida do produto e evitar problemas de manchas ou amarelamento no interior 
do forno de Micro-ondas.

• Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma pequena jarra de água com algumas rodelas de limão por 
3 a 4 minutos na potência máxima. O vapor gerado durante o aquecimento ajudará a amolecer a sujeira e 
também a eliminar odores do interior do forno.

• Limpe imediatamente qualquer respingo no exterior do produto para evitar manchas.
• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico. Verifique as instruções dadas pelos fabricantes 

dos produtos de limpeza e higienização.
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6.1 Fazendo a limpeza do micro-ondas
Para garantir a conservação de seu Micro-ondas Consul, limpe-o sempre que necessário. Para isso, siga as instruções abaixo:
1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Internamente, use somente um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Nunca jogue água dentro do forno.
3. Para a limpeza do gabinete e porta, use um pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, use um 

pano somente umedecido em água e para finalizar seque utilizando um pano seco ou papel toalha. O painel de 
controle deverá ser limpo apenas com um pano seco ou papel toalha.

4. Limpe o prato giratório e nunca coloque-o sobre água fria logo após o cozimento. Ele pode trincar e quebrar.

manutençãomanutenção

soluções para a maioria dos 

dados técnicos

Garantiasoluções para a maioria dos problemas

dados técnicos

Garantia

Problema Verifique
O forno não 
liga

• Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado.
• Se a tomada está com defeito.
• Se há falta de energia elétrica na sua residência.

O display está 
aceso, mas 
o forno não 
funciona

• Se a porta está bem fechada.
• Se o tempo de cozimento foi programado.
• Se a tecla LIGAR +30 seg foi acionada.
• Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.
• Se não está com a trava de segurança da porta acionada.

Cozimento 
incompleto

• Se foi selecionada a potência adequada.
• Se foi programado o tempo de cozimento suficiente.
• Se o alimento foi colocado na posição correta.
• Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto.
• Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária.
• Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno.
• Se as saídas de ar estão obstruídas.

Estalos e 
faíscas 

• Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito próximo às 
paredes do forno (distância mínima de 5 mm).

• Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede do forno 
(distância mínima de 5 mm).

• Se a embalagem utilizada contém clips ou grampos de metal.
• Se o alimento está embalado em papel reciclado.
• Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.

Ocorrências 
especialmente 
normais

• Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido.
• Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (saídas de ar).
• Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima (620 W).
• Prato giratório alternando o sentido do giro.
• Aquecimento da parte externa do gabinete, principalmente a superior, durante e após o uso.
• Estalos durante o cozimento.

Oscilação de 
voltagem

• A oscilação de tensão da rede, ocorrida principalmente nos horários de pico, bem como a 
quantidade e qualidade dos alimentos, podem afetar o resultado obtido quando da utilização das 
funções pré-programadas. Portanto, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso 
da função pré-programada de seu forno, recomendamos seja utilizada a programação manual do 
tempo e potência, seguindo as orientações dos fabricantes dos alimentos.

7.1 embalaGem
A Consul procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de 
materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem 
ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

7.2 produto
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste 
produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

7.3 descarte
Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e 
vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

Questões ambientaisQuestões ambientais

CM020AFA CM020AFB CM020BFA CM020BFB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100

CMA20ABA CMA20ABB CMA20BBA CMA20BBB
Dimensões Externas do Produto  
(altura x largura x profundidade) em mm: 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352 262 x 455 x 352

Dimensões do Produto Embalado  
(altura x largura x profundidade) em mm: 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380 294 x 496 x 380

Peso Líquido (Kg) 10,5 10,5 10,5 10,5
Peso do Produto Embalado (Kg) 11,3 11,3 11,3 11,3
Volume da Cavidade (L) 20 20 20 20
Tensão (V) 127 220 127 220
Frequência da Rede (Hz) 60 60 60 60
Frequência de Operação (MHz) 2450 2450 2450 2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V) 108 ~ 132 198 ~ 242 108 ~ 132 198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A) 20 10 20 10
Potência Útil – Micro-ondas (W) 620 620 620 620
Consumo no Modo Micro-ondas (W) 1100 1100 1100 1100
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O seu micro-ondas Consul é garantido 
contra defeitos de fabricação, pelo prazo 
de 12 meses, contado a partir da data da 
emissão da Nota Fiscal ou da entrega do 
produto, ao primeiro adquirente, sendo:
•	Os	03	(três)	primeiros	meses	-	garantia	

legal;
•	Os	09	(nove)	últimos	meses,	-	garantia	

especial, concedida pela Whirlpool S.A.;
A garantia compreende a substituição de 
peças e mão-de-obra no reparo de defeitos 
devidamente	constatados,	pelo	fabricante	
ou	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	como	
sendo de fabricação;
Durante	o	período	de	vigência	da	garantia,	
o	produto	terá	assistência	técnica	da	Rede	
de	Serviços	Consul.
Apenas	 a	 Rede	 de	 Serviços	 Consul,	 a	
Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, 
serão	 responsáveis	 pela	 constatação	 de	
defeitos e execução de reparos dentro do 
prazo de garantia. Neste caso, se defeitos 
constatados durante o prazo de garantia fo-
rem de fabricação, o fabricante se obriga a 
trocar as peças e/ou assistir gratuitamente 
o seu produto a partir da data da chamada.
Para	eventuais	consertos,	o	consumidor	
deverá	levar	seu	produto	até	uma	assis-
tência	técnica	autorizada.
As garantias legal e/ou especial ficam 
automaticamente invalidadas se:
•	O	uso	do	produto	não	for	exclusivamente	

doméstico;
•	Não	forem	observadas	as	orientações	e	
recomendações	do	Manual	do	Consu-
midor quanto a utilização do produto;

•	Na	 instalação	 do	 produto	 não	 forem	
observadas	 as	 especificações	 e	 reco-
mendações	do	Manual	do	Consumidor	
quanto	 às	 condições	 para	 instalação	
do	 produto,	 tais	 como,	 nivelamento	
do produto, adequação do local para 
instalação,	 tensão	 elétrica	 compatível	
com o produto, etc.;

•	Na	 instalação,	 as	 condições	 elétricas	
e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem 
compatíveis	com	a	ideal	recomendada	
no	Manual	do	Consumidor	do	produto;	

•	Tenha	ocorrido	mau	uso,	uso	inadequado	
ou	se	o	produto	tiver	sofrido	alterações	ou	
modificações	estéticas	e/ou	funcionais,	
bem	como,	tiver	sido	realizado	conserto	
por pessoas ou entidades não credencia-
das pela Whirlpool S.A.;

•	Houver	sinais	de	violação	do	produto,	
remoção	 e/ou	 adulteração	do	 número	
de	série	ou	da	etiqueta	de	identificação	
do produto.

As garantias legal e/ou especial não 
cobrem:
•	O	 deslocamento	 do	 consumidor	 até	
a	 assistência	 técnica	 para	 eventuais	
consertos;

•	Despesas	com	a	instalação	do	produto	
realizada	pela	Rede	de	Serviços	Consul,	
ou por pessoas ou entidades não cre-
denciadas	 pela	Whirlpool	 S.A.,	 salvo	
os	 produtos	mencionados	 no	Manual	
do Consumidor;

•	Despesas	decorrentes	e	consequentes	
de instalação de peças e acessórios 
que não pertençam ao produto, mesmo 
aqueles comercializados pela Whirlpool 
S.A.,	salvo	os	especificados	para	cada	
modelo	no	Manual	do	Consumidor;

•	Despesas	com	mão-de-obra,	materiais,	
peças	 e	 adaptações	 necessárias	 à	
preparação do local para instalação do 
produto, ou seja: rede elétrica, de gás 
ou	 hidráulica,	 alvenaria,	 aterramento,	
esgoto, etc.;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 do	 produto	
decorrentes da falta de fornecimento 
ou	 problemas	 e/ou	 insuficiência	 no	
fornecimento de energia elétrica, água 
ou	gás	na	residência,	tais	como:	osci-
lações	de	energia	elétrica	superiores	ao	
estabelecido	no	Manual	do	Consumidor,	
pressão	de	água	insuficiente	para	o	ideal	
funcionamento do produto;

•	Serviços	e/ou	despesas	de	manutenção	
e/ou limpeza do produto;

•	Falhas	 no	 funcionamento	 normal	 do	
produto decorrentes da falta de limpeza 
e excesso de resíduos, bem como de-
correntes	da	ação	de	animais	(insetos,	
roedores	 ou	 animais	 domésticos),	 ou	
ainda,	 decorrentes	 da	 existência	 de	
objetos em seu interior, estranhos ao 
seu funcionamento e finalidade de 
utilização;

•	Transporte	do	produto	até	o	local	defi-
nitivo	da	instalação;

•	Produtos	ou	peças	que	tenham	sido	da-
nificados	em	consequência	de	remoção,	
manuseio, quedas ou atos pelo próprio 
consumidor ou por terceiros, bem como 
efeitos decorrentes de fato da natureza, tais 

como	relâmpago,	chuva	inundação,	etc.;
 Importante: NÃO NOS RESPONSABI-
LIZAMOS	 POR	 VÍCIO	 DE	 SERVIÇOS	
PRESTADOS	 POR	 TERCEIROS.	 Re-
comendamos que no ato da entrega, 
confira seu produto na presença do 
transportador.	Verifique	a	qualidade	da	
entrega, a quantidade, se o produto está 
de acordo com a compra e a descrição 
da Nota Fiscal que o acompanha. Caso 
exista qualquer problema, recuse o 
produto,	registre	o	motivo	no	verso	da	
Nota Fiscal e entre em contato com o 
responsável	pelo	serviço	de	entrega.	

•	Defeitos	estéticos	(produtos	riscados	ou	
amassados)	ou	com	falta	de	peças	internas	
ou	externas	de	produtos	vendidos	no	esta-
do, saldo ou produtos de mostruário. Esses 
produtos	têm	garantia	de	12	meses	apenas	
para defeitos funcionais não discriminados 
na	nota	fiscal	de	compra	do	produto.

•	Problemas	de	oxidação/ferrugem	cau-
sados pelos seguintes fatores:
- Instalação em ambientes de alta con-
centração	 salina	 tais	 como	 regiões	
litorâneas;

-	 Instalações	em	ambientes	onde	o	pro-
duto esteja exposto a outros produtos 
químicos ácidos ou alcalinos que 
possam agredir a pintura do mesmo;

- Utilização de produtos químicos ina-
dequados para limpeza.

•	Despesas	por	processos	de	inspeção	e	
diagnóstico,	 incluindo	 a	 taxa	de	 visita	
do técnico, que determinem que a falha 
no	produto	foi	causada	por	motivo	não	
coberto por esta garantia.

•	Chamados	relacionados	a	orientação	de	
uso de eletrodoméstico, cuja explicação 
esteja	 presente	 no	Manual	 do	Consu-
midor	ou	em	Etiquetas	Orientativas	que	
acompanham o produto, serão cobrados 
dos consumidores.

A garantia especial não cobre:
•	Deslocamentos	 para	 atendimentos	 de	

produtos instalados fora do município 
sede	da	Rede	de	Serviços	Consul,	 	 o	
qual poderá cobrar taxa de locomoção 
do	 técnico,	 previamente	 aprovada	
pelo consumidor, conforme tabela de 
quilometragem emitida pela Whirlpool 
S.A.	 divulgada	 através	 do	 Serviço	 de	
Atendimento	ao	Consumidor	(SAC);

•	Todo	 e	 qualquer	 vício	 de	 fabricação	
aparente e de fácil constatação; 

•	Peças	 sujeitas	 ao	 desgaste	 natural,	
descartáveis	 ou	 consumíveis,	 peças	
móveis	ou	removíveis	em	uso	normal,	
tais	como,	acessórios,	lâmpadas,	filtros,	
botões	de	comando,	puxadores,	produ-
tos riscados e amassados, bem como, 
a mão-de-obra utilizada na aplicação 
das	peças	e	as	consequências	advindas	
dessas	ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma 
pessoa ou entidade a assumir em seu 
nome, qualquer outra responsabilidade 
relativa	à	garantia	de	seus	produtos	além	
das aqui explicitadas.
A	Whirlpool	S.A.	 reserva-se	o	direito	de	
alterar características gerais, técnicas e 
estéticas	 de	 seus	 produtos,	 sem	 aviso	
prévio.	 Este	 Termo	 de	Garantia	 é	 válido	
para	 produtos	 vendidos	 e	 instalados	 no	
território brasileiro.
Para	 a	 sua	 tranquilidade,	 preserve	 e	
mantenha	 este	Manual	 com	o	 Termo	de	
Garantia,	 e	 Nota	 Fiscal	 de	 Compra	 do	
produto sempre à mão.
ATENÇÃO:	para	usufruir	da	garantia,	pre-
serve	e	mantenha	em	sua	posse,	a	Nota	
Fiscal	de	Compra	do	produto	e	o	Termo	
de	Garantia.	Esses	documentos	precisam	
ser	apresentados	ao	profissional	autorizado	
quando acionado o atendimento.

Antes de levar o seu produto até a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

 MICRO-ONDAS CONSUL 20 LITROS

M A N U A L  D O  C O N S U M I D O R

 adVertÊncia 
risco de contaminação do alimento

Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico.
Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.
Não seguir essas instruções pode gerar uma intoxicação alimentar e risco à sua vida.

5.2 recipientes adeQuados para uso 
em micro-ondas

• Utilize somente utensílios próprios para uso em micro- 
-ondas.

• Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Use 
recipientes adequados para uso em Micro-ondas.

• Não cubra todo o alimento com papel alumínio. Isso pode 
danificar o Micro-ondas devido a geração de faísca.

• Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou 
de papel, verifique constantemente o forno devido a 
possibilidade de incendiar-se.

• Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser lisos, sem 
nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa reco-
mendação não for seguida, durante o funcionamento 
do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando 
o aparelho.

• Os recipientes de plástico devem ser apropriados para 
uso em Micro-ondas.

• Não é recomendável o uso de utensílios metálicos no 
Micro-ondas. Pode-se utilizar papel alumínio apenas para 
proteger pequenas partes do alimento como, por exemplo, 
extremidades da coxa do frango. Nesse caso, nunca deixe 
que o metal fique a menos de 5 cm das paredes internas 
do forno Micro-ondas. Se essa recomendação não for 
seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode 
ocorrer faiscamento, danificando o produto. 

• Não coloque materiais como tecido, jornal e papel 
comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, 
danificando o produto.

• Utilize preferencialmente refratários de vidro ou cerâ-
mica. Não utilize recipientes plásticos, pois eles podem 
derreter. Recipientes de papel também não devem ser 
utilizados, pois podem incendiar-se.

5.3 técnicas para cozinhar em 
micro-ondas

• Posição dos alimentos: Procure sempre arrumar os 
alimentos em forma circular, deixando o centro vazio, 
formando um anel na borda do prato. Alguns alimen-
tos precisam ser mexidos, virados ou reajeitados nos 
recipientes. Os de tamanho médio ou grande devem 
ser virados de lado para acelerar o cozimento mais 
uniforme ou mexidos das bordas para o centro e vice-
versa, uma ou duas vezes.

• Cozimento lento: O uso de potências menores permite 
uma melhor distribuição do calor nos alimentos e faz 
com que os cremes mantenham sua cremosidade e que 
as carnes mais duras amoleçam.

• Uso de tampas: Os alimentos cozidos com tampa no 
fogão (por exemplo, arroz) geralmente devem ser 
cozidos com tampa também no Micro-ondas. Use a 
tampa do recipiente ou improvise uma tampa com um 
prato. Isso retém o vapor e apressa o cozimento.

• Uso de toalhas de papel: Pode-se usar toalha de papel 
para absorver o vapor (por exemplo de pães, salga-
dinhos e frango, quando se deseja que eles fiquem 
sequinhos) ou para evitar respingos e absorver gorduras 
(por exemplo, de bacon ou de linguiça).

IMPORTANTE:
• Nunca utilize produtos abrasivos, sabão em pasta ou removedores, evitando danos ao produto.
• Limpe imediatamente qualquer líquido ou alimento derramado dentro do forno para evitar  manchas.
• Limpe o interior do produto após o preparo de alimentos que deixem resíduos de gorduras, molhos e pipocas, 

para garantir um maior tempo de vida do produto e evitar problemas de manchas ou amarelamento no interior 
do forno de Micro-ondas.

• Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma pequena jarra de água com algumas rodelas de limão por 
3 a 4 minutos na potência máxima. O vapor gerado durante o aquecimento ajudará a amolecer a sujeira e 
também a eliminar odores do interior do forno.

• Limpe imediatamente qualquer respingo no exterior do produto para evitar manchas.
• Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico. Verifique as instruções dadas pelos fabricantes 

dos produtos de limpeza e higienização.
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SIBS QD 03 CJ CL 1 LOTE 3 LOJA – N. BANDEIRANTE – BRASÍLIA – DF – CEP 71.736.504 

FONE: 61 – 3877-4446 – 61 3222-2811 
E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com 

CNPJ 20.425.201/0001-48 INSC. ESTADUAL 07.685.477/001-17 

 
 

N . B  D I S T R I B U I D O R A  E  I M P O R T  D E  P R O D  E  E Q U I P  E I R E L I  –  

M E  

 

 

 

 

 

AO 

T.R.E – AL 

PREGÃO 62/2020 

DECLARAÇÃO 

 

 

 
A empresa NB DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, DECLARA, que a garantia do 
produtos é gratuita , através de assistência técnica autorizada em MACEIO – AL , quanto aos reparos, substituição de 
peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no 
item específico.. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica das propostas atualizadas

abaixo informadas, referentes ao Pregão Eletrônico n.º 62/2020, bem
como os documentos apresentados:

 
1) EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS

EIRELI: 0769287 (Proposta)
e 0769289, 0769294 e 0769300 (Documentos referentes ao produto)

 
2) EMPRESA N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS: 0769370 (Proposta)
; 0769375 e 0769376 (Documentos referentes ao produto)

 
Informo que a sessão encontra-se em andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/09/2020, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769378 e o código CRC A4FDC0E4.

0005763-77.2020.6.02.8000 0769378v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Prezado pregoeiro
Mais uma vez as propostas não estão claras, pois

itens estão em desconformidade com o solicitado. Não sei se
nos cabe pedir tantas correções, considerando "erro formal"
de escrita. O fato é que mais uma vez itens alternativos ou
não determinados foram escritos, como a falta de um volume
real do refrigerador e do microondas.

 
No entanto, a proposta da empresa PROSPERAR

PRODUTOS EIRELI trouxe no anexo (0769294) informações
que suprem essas falhas de apresentação da proposta. Sugiro
que ela seja confirmada com o fornecedor. Ou seja, que fique
registrado na proposta que o frigobar terá capacidade de 117
litros e que o consumo máximo é de 19 Kw/mês (de acordo
como folder) e não de 20 como está na proposta atual.

Caso isso se confirme, tecnicamente a proposta
pode ser aceita.

 
Quanto à empresa EMPRESA N. B.

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS, o anexo 0769375 trás as informações
corretas em relação à capacidade e potência. Sugiro que
também seja corrigida na proposta que a capacidade é de 20
litros e a potência é de 620W.

 
Concluindo, salvo essas pequenas correções,

ambas as propostas podem ser aceitas.
 
Resta a esse pregoeiro atestar o recebimento dos
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documentos formais solicitados no edital, não carecendo de
análise técnica desta SEPAT.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/09/2020, às 16:56, 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
0769447 e o código CRC D7415368.

0005763-77.2020.6.02.8000 0769447v1
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Rua Timburé, 30, Qd 73, lt 18,  St Santa Genoveva, Goiânia/Go  

Cep 74.670-340 Telefone/Fax (62) 3945-9847 

E-mail: prosperarprodutos@gmail.com 

 

 

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PE 62/2020 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

Proponente: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI  

CNPJ: 30.802.043/0001-51 Inscrição estadual: 10.730.893-2 

Inscrição no SIMPLES: (X)Sim () Não 

Representante: Luciana Maria Pereira, CPF:  001.917.571-01, RG 4546387 

Dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 3659-5 – Conta Corrente: 27.329-5 

 

- Declaramos de que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo 

todos os custos com frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, 

encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA QTD. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca 
Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão 
de funcionamento: 220V, 60 Hz; 02 – Volume 
total de 117 litros; 03 – Refrigerador e congelador 
acoplados; 04 – Gabinete em aço com tratamento 
anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor 
branca, com secagem em estufa de alta 
temperatura; 05 – Pés ajustáveis para obter o 
nivelamento adequado; 06 – Prateleiras 
removíveis e local apropriado para garrafas; 07 – 
Termostato para ajuste de temperatura; 08 – 
Consumo máximo (Kw/mês): 19,00; 09 – Produto 
aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem 
(PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE) da classe de 
maior eficiência, representada pela letra “A”, 
aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão 
aceitos também produtos com Selo Procel de 
Eficiência Energética. 
 

 

CONSUL CRC12CB 20 
R$ 

972,00 

R$ 

19.440,00 

VALOR TOTAL: R$ 19.440,00 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) 

 

Validade da proposta: 60 Dias 

        Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. 

        Prazo de Entrega: 45 dias corridos 
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Rua Timburé, 30, Qd 73, lt 18,  St Santa Genoveva, Goiânia/Go  

Cep 74.670-340 Telefone/Fax (62) 3945-9847 

E-mail: prosperarprodutos@gmail.com 

 

Goiânia, 23 de setembro de 2020 

 

 

Luciana Maria Pereira 

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI  

CNPJ: 30.802.043/0001-51 
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ITEM QTDE UNID MARCA VL.UNIT. TOTAL

2 30 UNID
CONSUL 

CMA20
 R$        472,00  R$           14.160,00 

 R$          14.160,00 

 R$                         -   

 R$                         -   

 R$                         -   

CLIENTE:   TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALGOAS

PREGÃO: 62/2020

DATA:   22/09/2020

DESCRICAO

N.B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

SIBS QD 03 CJ CL 01 LOTE 03  LOJA  N. BANDEIRANTE – DF CEP 71.736-504

FONE: 61 – 3877-4446 / 3222-2811

E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com

CNPJ 20.425.201/0001-48 INSC. ESTADUAL 07.685.477/001-17

VALOR TOTAL

Forno Micro-ondas para uso doméstico

Características Técnicas

MÍNIMAS:

01 – Tensão de funcionamento:

220V ;

02 – Capacidade  20 LITROS

03 – Potência de 620W;

04 – Display digital e relógio;

05 – Menu digital;

06 – Luz interna e porta que

permita a visualização do

interior do micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08 – produto com SeloProcel de Eficiência Energética.

Validade: CONF.EDITAL
Prazo de entrega: CONF.EDITAL
Pagamento: A USUAL DO ÓRGÃO
Garantia: 12 MESES
Declaramos estar  inclusos todos os impostos, tributos, fretes, transporte, encargos fiscais, tributários, comerciais, taxas e demais encargos despesas a 
qualquer título direto ou indireto, incidentes sobre a aquisição dos objetos . 

Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições do Edital.

DADOS BANCARIOS: BANCO N° 070 BANCO DE BRASILIA S/A - AGENCIA  105. CONTA CORRENTE 030145-2.

DADOS DO RESPONSÁVEL

NOME: ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS
C.I 2104908 SSP/DF - CPF 713.766.071-15
FONE: 61-3877-4446
E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Considerando os apontamentos de V.Sª no

evento 0769447 , os licitantes ratificaram a solicitação de
V.Sª, conforme propostas 0769535 e 0769538  . 

 
Razão pela qual, solicitamos que V.Sª confirme a

aceitação das mesmas.
 
Informo que a sessão encontra-se em andamento.
 
Quanto a documentação formal, documentos de

habilitação fiscais e jurídicas, reitero que não cabe a V.Sª
essa avaliação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/09/2020, às 17:32, 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
0769540 e o código CRC 27678B8D.

0005763-77.2020.6.02.8000 0769540v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Prezado pregoeiro, estamos de acordo com as

propostas apresentadas, após a correção das inforamções que
estavam incompletas ou deixavam margem à interpretações.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/09/2020, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769553 e o código CRC CB5526B8.

0005763-77.2020.6.02.8000 0769553v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.802.043/0001-51
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
Nome Fantasia: PROSPERAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/07/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/12/2020
FGTS 06/10/2020
Trabalhista Validade: 29/01/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/10/2020
Receita Municipal Validade: 15/10/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 24/09/2020 14:04 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Declaração SICAF - EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS EIRELI -ITEM 01 (0770311)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 378



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/09/2020 14:44:35 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 
CNPJ: 30.802.043/0001-51 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2018 14:31 SOB Nº 52600677560.
PROTOCOLO: 180595423 DE 27/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802528134. NIRE: 52600677560.
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 27/06/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo REGISTRO COMERCIAL (0770317)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 381
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PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 27/06/2018
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11802528134. NIRE: 52600677560.
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 27/06/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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11802528134. NIRE: 52600677560.
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 27/06/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2018 14:31 SOB Nº 52600677560.
PROTOCOLO: 180595423 DE 27/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802528134. NIRE: 52600677560.
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 27/06/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 92992509191145210441-1; Data: 25/09/2019 11:55:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJD58068-IRQF;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 92992509191145210441-2; Data: 25/09/2019 11:55:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJD58067-75DQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS
EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 02/10/2019 17:05:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - EPP ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1357759

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 25/09/2020 16:12:20 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 92992509191145210441-1 a 92992509191145210441-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b677a42673e7d55f207f58d0d7f089693f0bc3ab82af31f7e6e75ebecdbf22cc4096b826c74d0c38d76aa6dbae35e
d59d26d5b46a0e9cbec2a7f6717300eb1eaa 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 92992407181714060841-1; Data: 24/07/2018 17:20:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHE32186-221L;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BRASILL
INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/08/2020 13:39:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 92992407181714060841-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1293ece39d5f2f682abb2d3145bea062bb1120bf1028deb738a1401ccb0136cad133684543e5c2227640649f5a
5354b6096b826c74d0c38d76aa6dbae35ed59d 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.802.043/0001-51
Certidão nº: 24234542/2020
Expedição: 24/09/2020, às 14:43:14
Validade: 22/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PROSPERAR PRODUTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.802.043/0001-51, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: CELSO AUGUSTO DA SILVA 
 
CPF/CNPJ: 088.562.301-00 
 
 

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 14:38:32 do dia 24/09/2020, 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=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: FGF5240920143832 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão TCU - PESSOA FÍSICA - CELSO AUGUSTO DA SILVA (0770325)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 392



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/09/2020 às 14:41) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 088.562.301-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F6C.DA45.BC47.5285 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/09/2020 as 14:41:25 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: LUCIANA MARIA PEREIRA 
 
CPF/CNPJ: 001.917.571-01 
 
 

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 14:40:13 do dia 24/09/2020, 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=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 5OSR240920144013 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/09/2020 às 14:42) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 001.917.571-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F6C.DA7E.9FBF.B342 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/09/2020 as 14:42:22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
30.802.043/0001-51
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
27/06/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PROSPERAR 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R TIMBURE 

NÚMERO 
30 

COMPLEMENTO 
QUADRA73 LOTE 18 

 
CEP 
74.670-340 

BAIRRO/DISTRITO 
SANTA GENOVEVA 

MUNICÍPIO 
GOIANIA 

UF 
GO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@BRASILLPRODUTOS.COM.BR 

TELEFONE 
(62) 3945-9847 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/06/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/09/2020 às 15:00:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
30.802.043/0001-51
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
27/06/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R TIMBURE 

NÚMERO 
30 

COMPLEMENTO 
QUADRA73 LOTE 18 

 
CEP 
74.670-340 

BAIRRO/DISTRITO 
SANTA GENOVEVA 

MUNICÍPIO 
GOIANIA 

UF 
GO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@BRASILLPRODUTOS.COM.BR 

TELEFONE 
(62) 3945-9847 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/06/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/09/2020 às 15:00:54 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

Anexo CNPJ - EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS EIRELI (0770334)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 397



Atestado de Capacidade Técnica  (0770335)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 398



Atestado de Capacidade Técnica  (0770335)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 399



 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Prédio II da Reitoria - Rua Desembargador Vitor Lima, 222 – Sala 601 
CEP: 88040-400 - Florianópolis - SC 

Telefone: (48) 3721-4258 - E-mail: saa.dcom@contato.ufsc.br 
http://dcom.proad.ufsc.br/ 

 

 

Florianópolis, 2 de julho de 2019. 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

Atestamos, para fins de comprovação, que a empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, 
CNPJ. Nº 30.802.043/0001-51, com sede na cidade de Goiânia/GO, forneceu à UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA UFSC o seguinte produto: 

 

Material Pregão Item 

APARELHO AR CONDICIONADO 12000 BTUs 015/2018 38 

 
O material foi fornecido por meio da (s) nota (s) fiscal (ais) abaixo relacionada (s) e, até 

a presente data, não há em nossos registros fatos que desabonem sua capacidade técnica, 
quanto ao fornecimento do material supracitado. 
 
NOTAS DE EMPENHOS E NOTAS FISCAIS:  
 
Nº 2018804607 – NF Nº 82; Valor total R$ 6.687,20. 
 
 
 

GUILHERME KRAUSE ALVES 

GUILHERME KRAUSE 

ALVES

Assinado de forma digital por 

GUILHERME KRAUSE ALVES 

Dados: 2019.07.02 17:21:25 -03'00'
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devido fins, que a empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI,

inscrita  no CNPJ nº  30.802.043/0001-51, foi vencedora do Pregão Eletrônico nº  06/2018,

conforme  documentos  juntados  no  Processo  Administrativo  Eletrônico  nº

1.04.000.000318/2018-23, e forneceu à Procuradoria Regional da República da 4ª Região, 44

(quarenta e quatro) televisores, tipo Smart, não constando em nossos registros nenhum fato

que a desabone.

A descrição dos televisores fornecidos e contida na Nota de Empenho 2018NE000430,

de 06/11/2018, é a seguinte:

Quantidade Descrição

44 (quarenta e quatro Smart televisor,  32 polegadas, tela de  LCD com retroiluminação

LED; formato de tela 16:9 (widescreen); resolução de 1366 x 768

pixels, ou superior; conversor digital (DTV) integrado;  Smart  TV:

funções  navegador  web  e  download  de  aplicativos,  acesso  à

internet sem necessidade de cabos ou dispositivo adicional; função

menu  no  idioma  em  português;  voltagem  220V ou  bivolt

automático;  áudio  com,  no  mínimo,  10W RMS;  furação  padrão

VESA (10 x 10, 10 x 20, 20 x 20), com porcas no painel traseiro

parafixação do suporte de parede; consumo em funcionamento até

70W; consumo em standby até 1W; conexões(mínimo): 02  USB

2.0  ou  superior;  02  HDMI; 01  Ethernet  LAN RJ-45;  01  vídeo

composto  (RCA);  01  coaxial  (RF);  pedestal  removível,  sem

conexão elétrica com o televisor. controle remoto com pilhas; cabo

de alimentação com conector compatível com tomada padrão NBR

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 – CEP 90010-395 – Porto Alegre-RS

Tel. (51) 3216-2000 –  setor@mpf.mp.br
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14136;  garantia  de  12  meses;  acondicionamento  em embalagem

original  de  fábrica  e  acompanhado de  manual  de  instruções  em

português.

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2019.

_________________________________________
Fabio Comarú

Secretário Regional PRR4ª Região Substituto

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 – CEP 90010-395 – Porto Alegre-RS

Tel. (51) 3216-2000 –  setor@mpf.mp.br
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 92990310181327000578-1; Data: 03/10/2018 13:27:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO65759-CJ6Y;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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https://azevedobastos.not.br/documento/92990310181327000578
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05/10/2018 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/92990310181327000578

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/92990310181327000578 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://w w w.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Of icial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer f irmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos f ins de direito que, o documento em anexo identif icado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros
do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos
os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital:
ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conf irmada e verif icada tantas vezes quanto
for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASILL INFORMATICA E
PRODUTOS EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/10/2018 14:15:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º , 10º e seus §§ 1º e 2º  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certif icado Digital
do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - EPP ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1088975

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 03/10/2019 14:07:13 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 92990310181327000578-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº  8.935/94, Lei Federal nº  10.406/2002, Medida Provisória nº  2200/2001, Lei Federal nº  13.105/2015, Lei
Estadual nº  8.721/2008, Lei Estadual nº  10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc5176097928df9577dff1d23f393912b6d9ee9d727199e8f1988a73f37f15b04096b826c74d0c38d76aa6dba

e35ed59d189cafe4a956c5632f89e12e10f1e481 
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Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

NOME EMPRESARIAL

NATUREZA JURÍDICA

52 60067756-0 30.802.043/0001-51 27/06/2018 02/07/2018

NIRE (Sede) CNPJ DATA DE ARQUIVAMENTO
DO ATO CONSTITUTIVO

DATA DE INÍCIO DE
ATIVIDADE

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

TITULAR

NOME / CPF ADMINISTRADOR INÍCIO DO MANDATO TÉRMINO DO MANDATO

CELSO AUGUSTO DA SILVA 088.562.301-00/ SIM 21/06/2018 XXXXXXXXXXXXXX

RUA Timburé

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

30

CEM MIL REAIS

ESTADO GO

CAPITAL R$

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

ENDEREÇO

Santa Genoveva

CEM MIL REAIS

CAPITAL INTEGRALIZADO R$

46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática;
47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos, aparelhos de ar condicionado e equipamentos de áudio e vídeo;
43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
95.21-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
26.21-3/00 Fabricação de equipamentos de informática;
47.54-7/01 Comércio varejista de móveis;
47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;
47.55-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
47.44-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos;
47.89-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
79.90-2/00 Serviços de informação e assistência ao turismo;
43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.43-1/00 Comércio varejista de vidros;
46.93-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
45.11-1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4/03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
46.61-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
46.71-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
46.65-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
46.69-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
46.72-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico;

Indeterminado

PRAZO DE DURAÇÃO100.000,00

MUNICÍPIO

QUADRA 73;LOTE 18;

100.000,00

NÚMERO COMPLEMENTO

GOIÂNIA

BAIRRO

Empresa de pequeno porte

ADMINISTRADOR NOMEADO / INÍCIO DO MANDATO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME CPF INÍCIO DO MANDATO TÉRMINO DO MANDATO

Página:continua 21 /

Certidão SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL (0770337)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 407



PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

NOME EMPRESARIAL

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDANATUREZA JURÍDICA

30.802.043/0001-51

NIRE (Sede)

52 60067756-0

CNPJ

continuação

NOME CPF INÍCIO DO MANDATO TÉRMINO DO MANDATO

CELSO AUGUSTO DA SILVA 088.562.301-00 21/06/2018 XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

NÚMERO

SITUAÇÃO DAS FILIAIS

EVENTO(S)

STATUS

ATO

20190760524

REGISTRO ATIVO

XXXXXXXXXXXXXX

24/07/2019DATA

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Chave de segurança :
A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço:

Certidão Simplificada emitida para

Lfebe

LUCIANA MARIA PEREIRA, 00191757101

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERALhttp://servicos.juceg.go.gov.br/

Protocolo: 209964727
Goiânia, 10 de Junho de 2020
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

COMARCA DE GOIÂNIA
 

 
CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA
CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária; 
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
 
Certidão expedida em 18 de agosto de 2020, às 11:20:36 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 18 de agosto de 2020

N
º

: 109690672582

Requerente : PROSPERAR PRODUTOS

CNPJ : 30802043000151

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109690672582

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 18/08/2020 - 11:20:36
Validação pelo código: 109690672582, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublicaCertidão FALÊNCIA E CONCORDATA (0770339)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 409



Número: 2 Folha: 1

Livro Diário

T E R M O   D E   A B E R T U R A

Contém este livro 124 numeradas do No. 1 ao 124 emitidas  através de processamento  eletronico

servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................: Comércio atacadista de equipamentos de informática

Endereço ................................: RUA TIMBURE, 30

_______________________________________
MENDONÇA E FILHO CONTABILIDADE LTDA - EPP
RUA JARAGUA Nº 686 SETOR CAMPINAS
CEP. 74.855-190 GOIANIA-GO - F 3233-9655
CRC-GO 2398 - CNPJ: 10.324.629/0001-40
ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:23945/O GO

_______________________________________
CELSO AUGUSTO DA SILVA
TITULAR
CPF: 088.562.301-00

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: GO

30.802.043/0001-51

Inscrição Estadual....................: 10.730.893-2

Registro na junta.....................: 52600677560 Data registro: 27/06/2018

Inscrição Municipal...................: 462.675-3

GOIANIA, 01/01/2019

Bairro ....................................: SANTA GENOVEVA 

QUADRA 73 LOTE 18

Inscrição no CNPJ ...................:

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 

de dados, que

GOIANIA

folhas

CEP........................................: 74.670-340

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2019. Conforme IN DREI Nº 11 DE 05 dezembro de 2013

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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Empresa:

C.N.P.J.: 30.802.043/0001-51

Página: 0114PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

ATIVO 985.374,26D

ATIVO CIRCULANTE 985.374,26D

DISPONÍVEL 139.725,75D

CAIXA 12.073,91D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 127.651,84D

CLIENTES 693.053,49D

CLIENTES 693.053,49D

OUTROS CRÉDITOS 1.846,00D

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.846,00D

ESTOQUE 150.749,02D

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 150.749,02D

PASSIVO 985.374,26C

PASSIVO CIRCULANTE 194.554,52C

FORNECEDORES 174.013,15C

FORNECEDORES 174.013,15C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 20.541,37C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 20.541,37C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 790.819,74C

CAPITAL SOCIAL 100.000,00C

CAPITAL SUBSCRITO 100.000,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 690.819,74C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 690.819,74C

_______________________________________
CELSO AUGUSTO DA SILVA
TITULAR
CPF: 088.562.301-00

_______________________________________
MENDONÇA E FILHO CONTABILIDADE LTDA - EPP
RUA JARAGUA Nº 686 SETOR CAMPINAS 
CEP. 74.855-190 GOIANIA-GO - F 3233-9655
CRC-GO 2398 - CNPJ: 10.324.629/0001-40
ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:23945/O GO

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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Página: 0115
Empresa: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 
C.N.P.J.:30.802.043/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

1.830.761,92RECEITA BRUTA 1.830.761,92

(194.208,20)DEDUÇÕES (194.208,20)

1.636.553,72RECEITA LÍQUIDA

(935.907,02)CMV (935.907,02)

700.646,70LUCRO BRUTO

(50.528,06)DESPESAS OPERACIONAIS

(35.654,16)DESPESAS COM VENDAS (35.654,16)

(14.873,90)DESPESAS ADMINISTRATIVAS (14.873,90)

(2.043,00)DESPESAS FINANCEIRAS (2.043,00)

2.147,76RECEITAS FINANCEIRAS 2.147,76

650.223,40RESULTADO OPERACIONAL

650.223,40RESULTADO ANTES DO IR E CSL

650.223,40LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

_______________________________________
CELSO AUGUSTO DA SILVA
TITULAR
CPF: 088.562.301-00

_______________________________________
MENDONÇA E FILHO CONTABILIDADE LTDA - EPP
RUA JARAGUA Nº 686 SETOR CAMPINAS 
CEP. 74.855-190 GOIANIA-GO - F 3233-9655
CRC-GO 2398 - CNPJ: 10.324.629/0001-40
ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:23945/O GO

Sistema licenciado para MENDONCA E FILHO CONTABILIDADE LTDA - EPP

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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Número: 2 Folha: 124

Livro Diário

T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 124 numeradas do No. 1 ao 124 emitidas  através de processamento  eletronico

serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................: Comércio atacadista de equipamentos de informática

Endereço ................................: RUA TIMBURE, 30

_______________________________________
MENDONÇA E FILHO CONTABILIDADE LTDA - EPP
RUA JARAGUA Nº 686 SETOR CAMPINAS
CEP. 74.855-190 GOIANIA-GO - F 3233-9655
CRC-GO 2398 - CNPJ: 10.324.629/0001-40
ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:23945/O GO

_______________________________________
CELSO AUGUSTO DA SILVA
TITULAR
CPF: 088.562.301-00

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: GO

30.802.043/0001-51

Inscrição Estadual....................: 10.730.893-2

Registro na junta.....................: 52600677560 Data registro: 27/06/2018

Inscrição Municipal...................: 462.675-3

GOIANIA, 31/12/2019

Bairro ....................................: SANTA GENOVEVA 

QUADRA 73 LOTE 18

Inscrição no CNPJ ...................:

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 

de dados, que

GOIANIA

folhas

CEP........................................: 74.670-340

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2019. Conforme IN DREI Nº 11 DE 05 dezembro de 2013

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.
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Página 123 de 123
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA

 
Certificamos que o ato da empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

 

 

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome
08856230100

03396077180

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.Anexo BALANÇO FINANCEIRO (0770340)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 414



Assinante(s) Nome CRC/OAB 

08856230100 CELSO AUGUSTO DA SILVA 

03396077180 
ARTHUR HENRIQUE MIRANDA 
MENDONCA 

GO-023945/O-0 

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por SHIRLEY MARIA MARQUES ALVES, sob a autenticidade n° 12001630229 em 
29/04/2020, protocolo 200381571. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o 
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o número de autenticação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

Número de Registro: 52600677560

CNPJ: 30802043000151

Munícipio: Goiânia

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIARIO

Número de Ordem: 2

Período de Escrituração: 01/01/2019 - 31/12/2019

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos
portais. Informando seus respectivos códigos de verificação. Anexo BALANÇO FINANCEIRO (0770340)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 415
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0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

T
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS
EIRELI - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/05/2020 11:51:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - EPP ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 92991505206786433959-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30a653abf87fc384b917470a4058d65bfe7da4363df88ce394224f2e1a3a33669d5a80aa0ac842b8209fdc5204d
b326a096b826c74d0c38d76aa6dbae35ed59d 
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09/04/2020 Consulta Pública ao Cadastro - Estado de Goiás

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp 1/3

 

Sistema Integrado de
Informações sobre
Operações Interestaduais
com Mercadorias 
SINTEGRA / ICMS 
Consulta Pública ao
Cadastro 
ESTADO DE GOIÁS

CADASTRO ATUALIZADO EM :09/04/2020
- 15:17:20

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE
 
 

CNPJ: 
30.802.043/0001-
51

INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE
: 

10.730.893-2
 
 

NOME EMPRESARIAL:
 

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
 
 

CONTRIBUINTE?
 

SIM
 
 

NOME FANTASIA:
 

PROSPERAR

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO
 
 

LOGRADOURO: 
RUA  TIMBURE
 

NÚMERO: 
30

QUADRA: 
73

LOTE: 
18

COMPLEMENTO: 
 

BAIRRO: 
SANTA GENOVEVA
 

MUNICÍPIO: 
GOIANIA

UF: 
GO

 

CEP: 
74670340

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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09/04/2020 Consulta Pública ao Cadastro - Estado de Goiás

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp 2/3

 
 

ATIVIDADE ECONÔMICA: 

     ATIVIDADE PRINCIPAL 
4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

     ATIVIDADE SECUNDÁRIA 
4652400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE
COMPONENTES ELETRÔNICOS E
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
COMUNICAÇÃO

4642702 - COMÉRCIO ATACADISTA DE
ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

 
 

UNIDADE AUXILIAR: 
---
 
 

CONDIÇÃO DE USO: 
---
 
 

DATA FINAL DE CONTRATO: 
---
 
 

REGIME DE APURAÇÃO: 
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL
 
 

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE: 
ATIVO - HABILITADO
 

DATA DESTA
SITUAÇÃO
CADASTRAL: 
04/07/2018

DATA DE CADASTRAMENTO:
04/07/2018

 

OPERAÇÕES COM
NF-E: 
HABILITADO

OBSERVAÇÕES
 

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
    CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO     FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A
PRESENTE DATA.

 
DATA DA CONSULTA: 09/04/2020 15:17:20
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 30.802.043/0001-51
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:
RUA TIMBURE, 30 - QUADRA73 LOTE 18 - SANTA GENOVEVA - Goiânia / Goiás

Emitido em: 24/09/2020 14:03 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.802.043/0001-51
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
Nome Fantasia: PROSPERAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução Total ou Parcial do Contrato
UASG Sancionadora: 90025 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RO
Data Aplicação: 13/07/2020 Valor da Multa: R$ 630,70
Número do Processo: 08111420204018012 Número do Contrato: ARP 26/2019
Descrição/Justificativa: Multa pelo descumprimento de obrigação contratual, consistente no atraso da

execução do contrato relativo à entrega de materiais do Empenho n.
2019NE001360. PA de Licitação: 0002019-67.2019.4.01.8012 - Ata de Registro
de Preço n. 26/2019.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 07/04/2020
Data Aplicação: 07/04/2020
Número do Processo: 0001052-72.2019 Número do Contrato: 2019NE000411
Descrição/Justificativa: Multa de mora correspondente a 3,0% (três por cento) do valor da contratação,

em razão do atraso de 06 (seis) dias na entrega do material contratado por meio
da nota de empenho 2019NE000411. Fundamento legal: art. 86, II, da Lei n.
8.666/93 c/c item 7.1.2.1 do Edital do Pregão Eletrônico 02/2019-TRE-AC.
Procedimento 0001052-72.2019.6.01.8006.

Ocorrência 2:

Emitido em: 24/09/2020 14:05 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.802.043/0001-51
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
Nome Fantasia: PROSPERAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 24/09/2020 14:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.802.043/0001-51
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
Nome Fantasia: PROSPERAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 24/09/2020 14:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.802.043/0001-51
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
Nome Fantasia: PROSPERAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/07/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 10730893-2 Inscrição Municipal: 4626753
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/06/2018
CNAE Primário: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 2621-3/00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 3: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 4: 4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 5: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 6: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 7: 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS
CNAE Secundário 8: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 9: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
CNAE Secundário 10: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E
CNAE Secundário 11: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 12: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 13: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 14: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 15: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 16: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
CNAE Secundário 17: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS
CNAE Secundário 18: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 19: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 20: 4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,

Emitido em: 24/09/2020 14:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 21: 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
CNAE Secundário 22: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 23: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 24: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 25: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 26: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 27: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 28: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 29: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 30: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E
CNAE Secundário 31: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 32: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 33: 7990-2/00 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO
CNAE Secundário 34: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 35: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 74.670-340
Endereço: RUA TIMBURE, 30 - QUADRA73 LOTE 18 - SANTA GENOVEVA
Município / UF: Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 39459847
Email: CONTATO@BRASILLPRODUTOS.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
001.917.571-01CPF:

Nome: LUCIANA MARIA PEREIRA
Carteira de Identidade: 456387 Órgão Expedidor: SSPGO
Data de Expedição: 23/04/2009 Data de Nascimento: 29/09/1982
E-mail: contato@brasillprodutos.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 088.562.301-00 Participação Societária: 100,00%
Nome: CELSO AUGUSTO DA SILVA
Carteira de Identidade: 13087277 Órgão Expedidor: SSPBA
Data de Expedição: 10/09/2001 Data de Nascimento: 02/11/1955
Filiação Materna: ORDALIA GODINHO DA SILVA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 74.305-330
Endereço: RUA C 54, S N - QD 63 LTS 1 20 - SETOR SUDOESTE
Município / UF: Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 00000000
Email: contato@brasillprodutos.com.br

Linhas de Fornecimento

Materiais

Emitido em: 24/09/2020 14:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

Emitido em: 24/09/2020 14:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.802.043/0001-51
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
Nome Fantasia: PROSPERAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Goiânia / Goiás
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

7090 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC Ativo

Emitido em: 24/09/2020 14:08 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.802.043/0001-51
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
Nome Fantasia: PROSPERAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

JOSÉ SIMÕES DE LIMA NETO 52002420106 SN -

Emitido em: 24/09/2020 14:05 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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24/09/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=871458&prpCod=13577159&codUasg=70011&nomUasg=T… 1/1

  

 

 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 30.802.043/0001-51, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Goiânia, 22 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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24/09/2020 Pregão Eletrônico
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.802.043/0001-51, declara para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Goiânia, 22 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.802.043/0001-51, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Goiânia, 22 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011

CELSO AUGUSTO DA SILVA, como representante devidamente constituído de 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI doravante denominado PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 62/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo PROSPERAR PRODUTOS EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
62/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Goiânia, em 22 de Setembro de 2020. 

CELSO AUGUSTO DA SILVA

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 

22 de Setembro de 2020.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 62/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

Goiânia, 22 de Setembro de 2020.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.802.043/0001-51, declara que, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Goiânia, 22 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.802.043/0001-51, declara sob as penas da Lei, que cumpre a
cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Goiânia, 22 de Setembro de 2020.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET - EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS EIRELI (0770356)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 437

javascript:self.print()


56502931472Usuário:

24/09/2020 15:55:44Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

PROSPERAR PRODUTOS EIRELI Adimplente30802043
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/10/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/01/2021
FGTS 03/10/2020
Trabalhista Validade: 10/10/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/10/2020
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 24/09/2020 14:10 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/09/2020 14:45:34 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI 
CNPJ: 20.425.201/0001-48 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Certidão nº: 24237775/2020
Expedição: 24/09/2020, às 14:59:54
Validade: 22/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
20.425.201/0001-48, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: LORRANA ESPIRITO SANTO DE CASTRO 
 
CPF/CNPJ: 013.308.781-67 
 
 

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 14:54:30 do dia 24/09/2020, 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=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 58FV240920145430 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/09/2020 às 14:56) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 013.308.781-67.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F6C.DDDA.51DD.C202 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/09/2020 as 14:56:42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS 
 
CPF/CNPJ: 713.766.071-15 
 
 

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 14:55:43 do dia 24/09/2020, 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=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 5ZTM240920145543 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/09/2020 às 14:58) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 713.766.071-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F6C.DE63.E977.B339 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/09/2020 as 14:58:59 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 31/08/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

20.425.201/0001-48

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 31/08/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.1YCP.LD5R.VTZM.PIL6.X73O
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

31/08/2020 16:03:14

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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SIBS QD 03 CJ CL 1 LOTE 3 LOJA – N. BANDEIRANTE – BRASÍLIA – DF – CEP 71.736.504 

FONE: 61 – 3877-4446 – 61 3222-2811 
E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com 

CNPJ 20.425.201/0001-48 INSC. ESTADUAL 07.685.477/001-17 

 
 

N . B  D I S T R I B U I D O R A  E  I M P O R T  D E  P R O D  E  E Q U I P  E I R E L I  –  M E  

 

 

AO 

TRE-AL 

PREGÃO 62/2020 

DATA: 22/09/2020 
PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA 

Dados da Empresa: 

Razão Social NB DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD E EQUIPAMENTOS EIRELI 

CNPJ 20.425.201/0001-48 

Endereço SIBS QD 3 CJ CL 1 LOTE 3 N. BANDEIRANTE – DF  

CEP 71.736.504 

Fones: 61-3877-4446 

Fax  

E-mail nbdistribuidorabsb@gmail.com 

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS 

Cargo PROCURADOR 

Nacionalidade BRASILEIRO 

Estado civil SOLTEIRO 

Profissão CONTADOR 

Endereço RUA 500 QD 102 CASA 19 SANTA MARIA DF 

CEP 71.000.000 

Fone 61992225816 

Fax  

E-mail Leandro200903@gmail.com 

Cart. de Identidade 2104908 SSPDF 

Órgão Expedidor SSPDF 

CPF 713.766.07115 

Dados Bancários da Empresa 

Banco BANCO DE BRASILIA 

Agência 105 

Conta 030.145.2 

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS 

Cargo PROCURADOR 

Endereço RUA 500 QD 102 CASA 19 SANTA MARIA DF 

CEP 71.000.000 

Fone 61992225816 

Fax  

E-mail Leandro200903@gmail.com 
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PORTAL BRASÍLIA OUVIDORIA GERAL CIDADÃO EMPRESAS SERVIDOR AGÊNCIA BRASÍLIA

 

Inicial  Serviços SEF  Empresa  ICMS  SINTEGRA - Consulta

Mapa do Site

SINTEGRA - Consulta
 

Menu
Alíquotas

Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais - AIDF

CNAE-FISCAL

GNRE - Emissão

ICMS

ICMS - Emissão de DAR

Procuração eletrônica - consulta
recibos

Regimes Especiais

Simples Candango

SINTEGRA - Consulta

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO SINTEGRA
ICMS NO DISTRITO FEDERAL 

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF 20425201000148 CF/DF 0768547700117

RAZÃO SOCIAL N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA N B DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

LOGRADOURO SETOR SIBS QUADRA 3 CONJUNTO CL1 S/N LOTE 03 LOJA

NÚMERO Complemento

BAIRRO NUCLEO BANDEIRANTE

MUNICÍPIO BRASILIA UF DF

CEP 71736504 Telefone (061) 38774446

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE PRINCIPAL G464940800 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

ATIVIDADE
SECUNDÁRIA

G453070200 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras -de -ar
G453070300 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
G464270100 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e
de segurança
G464510100 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios
G464510200 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
G464510300 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
G464600100 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
G464780100 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
G464940100 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
G464940500 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
G466130000 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
agropecuário; partes e peças
G467290000 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
G467960300 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
G468690200 - Comércio atacadista de embalagens
G472969900 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente
G478140000 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

REGIME DE APURAÇÃO Simples Nacional

SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo

DATA DESSA SITUAÇÃO
CADASTRAL 11/06/2014

SITUAÇÃO SINTEGRA Habilitado

 

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo
Fisco.

Consulta realizada em 24 de Setembro de 2020 às 15:02.

voltar

Cidadão
Contribuintes Autônomos

Divida Ativa

Empresa
Certidão Negativa

GNRE

Secretaria de Economia do Distrito FederalSecretaria de Economia do Distrito Federal

Pesquisar...

   
ACESSIBILIDADE

INICIAL NOVO SITE SERVIÇOS SEF LEGISLAÇÃO CONTAS PÚBLICAS
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http://www.df.gov.br/
http://www.ouvidoria.df.gov.br/registre-sua-manifestacao.html
http://www.df.gov.br/portal-do-cidadao.html
http://www.df.gov.br/portal-do-empreendedor.html
http://www.df.gov.br/portal-do-servidor.html
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/
https://www.facebook.com/fazendadf
http://www.youtube.com/fazendadf
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=872
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=15
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=53
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=256
https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=7&codServico=661&codSubCategoria=236
https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Inicio/Restrita/
http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_200@CNAE-SUBCLASSES%202.0
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1074
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=638
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1075
http://agnet.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1139
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=392
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=614
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=27
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=25
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=682
http://www.vlibras.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.site.fazenda.df.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=872
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=6
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=896


24/09/2020 SINTEGRA - Consulta - Secretaria de Economia do Distrito Federal

www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/sintegra/detalhamento.cfm 2/2

IPTU/TLP

IPVA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
20.425.201/0001-48
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/06/2014 

 
NOME EMPRESARIAL 
N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
ST SIBS QUADRA 3 CONJUNTO CL1 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
LOTE 03 LOJA 

 
CEP 
71.736-504 

BAIRRO/DISTRITO 
SETOR DE INDUSTRIAS
BERNARDO SAYAO (NUCL 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
NBDISTRIBUIDORABSB@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(61) 3877-4446 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/06/2014 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/09/2020 às 15:01:42 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Endereço:
SETOR SIBS QUADRA 3 CONJUNTO CL1, SN - LOTE 03 LOJA - SETOR DE
INDUSTRIAS BERNARDO SAYAO (NUCL - BRASÍLIA / Distrito Federal

Emitido em: 24/09/2020 14:09 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data Aplicação: 20/12/2018
Número do Processo: 0064273-78.2018. Número do Contrato: 70/2018
Descrição/Justificativa: Descumprimento de Clausulas Contratuais

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data Aplicação: 17/09/2019
Número do Processo: 0108886-86.2018 Número do Contrato: 169/2018
Descrição/Justificativa: Intempestividade na entrega de materiais empenhados na ata de registro de

preço - descumprimento de cláusulas contratuais.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 15/07/2016
Número do Processo: 201501169289
Descrição/Justificativa: Não apresentação das amostras dos materiais dentro do prazo previsto no

instrumento convocatório.

Ocorrência 3:

Emitido em: 24/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 14/12/2016
Número do Processo: 2015.01209355
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de materiais (contrato decorrente do PE 050/2015).

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
Data Aplicação: 17/04/2019
Número do Processo: 23104.011759/2019 Número do Contrato: ARP 25/2018
Descrição/Justificativa: Penalidade de Advertência em razão dos atrasos referentes à entrega dos

materiais das Notas de Empenhos 018NE804961, 2018NE805005,
2018NE805018, 2018NE805045, 2018NE805604 e 2018NE805999, totalizando o
valor de R$ 1.171,24, referente ao processo licitatório 23104.007705/2018-22 -
Pregão Eletrônico nº 29/2018, causando transtornos a esta Instituição.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
Data Aplicação: 08/08/2018
Número do Processo: 23522000661201889
Descrição/Justificativa: A empresa não atendeu à convocação durante a Sessão Pública do Pregão de nº

122/2017.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 389320 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN
Data Aplicação: 20/03/2018
Número do Processo: 567/2016 Número do Contrato: edital 12/2016
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de advertência, tendo em vista que a empresa

participou do pregão eletrônico 12/2016, e não manteve sua proposta,
infligindo assim os termos do edital.

Ocorrência 7:

Emitido em: 24/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 25/11/2019
Número do Processo: RJEOF2018/873.02 Número do Contrato: NE Nº 2019NE800225
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel,

DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa N.B.
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI (CNPJ: 20.425.201/0001-48), em face do atraso de 44 (quarenta e
quatro) dias na entrega do material objeto da NF-e nº1664, referente à nota de
empenho n° 2019NE800225, em desconformidade com o estabelecido no
subitem 4.3 da Ata de Registro de Preços nº 84/2018, com fulcro nos termos do
item 12 do Edital do Pregão Eletrônico nº 94/2018, subitem 12.2, alínea "a",
c/c o art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Aplicação: 22/07/2016 Valor da Multa: R$ 1.200,00
Número do Processo: 00140000390201516 Número do Contrato: PE 43/2014
Descrição/Justificativa: Multa com fundamento na alínea "a" e na última parte do caput do subitem

19.2 do Edital do Pregão Eletrônico 43/2014, pelo não envio de proposta
durante o certame licitatório.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 08/03/2019 Valor da Multa: R$ 1.684,80
Número do Processo: 00200002492201930 Número do Contrato: RP20180028 (2018NE801180)
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 27, de 8 de março de 2019, o Senhor Diretor-

Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86
da Lei nº 8.666/1993 e nos itens 26.4.1 e 26.4.3 do Edital do Pregão Eletrônico
nº 94/2018, aplica à empresa N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI a penalidade de MULTA no valor de
R$ 1.684,80, pelo atraso na entrega de parte do objeto referente à Nota de
Empenho nº 2018NE801180, em descumprimento ao item 3.4.1 do instrumento
convocatório do citado pregão, conforme disposto no Processo n°
00200.002492/2019-30.

Ocorrência 10:

Emitido em: 24/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
Data Aplicação: 22/07/2016 Valor da Multa: R$ 7,30
Número do Processo: 011175/2016 Número do Contrato: N/A
Descrição/Justificativa: Devido ao atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº

1017/2016.
MULTA RECOLHIDA

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
Data Aplicação: 22/07/2016 Valor da Multa: R$ 7,30
Número do Processo: 11175/2016 Número do Contrato: não se aplica
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa moratória, em razão do atraso na entrega do material ojeto

da nota de empenho nº 1017/2016, nos termos de art. 86 da Lei 8.666/1993.
MULTA RECOLHIDA

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Data Aplicação: 24/02/2016 Valor da Multa: R$ 184,95
Número do Processo: 1511224/2015
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de MULTA, no valor de R$ 184,95 (cento e oitenta e

quatro reais e noventa e cinco centavos), com fulcro na Cláusula Nona,
Parágrafo Primeiro, da Ata de Registro de Preços n.º 20/2015 e do art. 86, da
Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 14/12/2016 Valor da Multa: R$ 260,32
Número do Processo: 2015.01209355
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R$ 260,32 por descumprimento parcial do contrato

decorrente do PE 050/2015.

Ocorrência 14:

Emitido em: 24/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução Total ou Parcial do Contrato
UASG Sancionadora: 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO
Data Aplicação: 11/03/2019 Valor da Multa: R$ 831,84
Número do Processo: 3520/2018 Número do Contrato: 41/2018
Descrição/Justificativa: APLICAR  a penalidade de ADVERTÊNCIA, cumulada com a penalidade de

MULTA no valor de R$831,84 (oitocentos e trinta e um reais e oitenta e quatro
centavos), em razão da inexecução total da contratação, conforme previsto nos
itens 8.1.1 e 8.1.4, respectivamente, da Ata de Registro de Preços nº 41/2018,
c/c o artigo 87, I e II, da Lei nº 8.666/1993.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução Total ou Parcial do Contrato
UASG Sancionadora: 80025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO
Data Aplicação: 22/02/2019 Valor da Multa: R$ 353,02
Número do Processo: 8066/2018 Número do Contrato: ARP 12/2018-A
Descrição/Justificativa: Multa aplicada em razão da entrega do objeto constante da nota fiscal 885

(doc. 18), conforme Ofício doc. 042, despacho de autorização doc.  54 e guia de
recolhimento doc. 55.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 24/11/2015 Valor da Multa: R$ 3,82
Número do Processo: PA 16.798/2015
Descrição/Justificativa: Multa moratória, com fulcro no caput do art. 86 da Lei nº 8.666/93, e no art.

7º  da Lei nº 10520/2002, bem como na alínea "a" do subitem nº 21.5.1 do
Edital do pregão Eletrônico nº 40/2015-SRP.

Ocorrência 17:

Emitido em: 24/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução Total ou Parcial do Contrato
UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
Data Aplicação: 30/06/2016 Valor da Multa: R$ 1.457,56
Número do Processo: PAD 3.018/2016
Descrição/Justificativa: Registro de multa de 6,3% sobre o valor da nota de empenho 2016NE000419,

por descumprimento parcial das obrigações assumidas perante este Tribunal,
em decorrência de 21 dias de atraso na entrega do material, com apoio aos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no Art. 2º da Lei nº
9.784/99, art. 87, inciso II da lei nº 8.666/93, c/c o subitem 10.4.2. do Termo
de Referência. A multa já foi recolhida, por ocasião do pagamento, junto ao
TRE/MA.

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF
Data Aplicação: 27/03/2019 Valor da Multa: R$ 488,92
Número do Processo: SEI 002252/2019 Número do Contrato: 2019NE00076
Descrição/Justificativa: Multa aplicada em virtude de atraso na entrega dos bens objeto da Nota de

Empenho 2019NE00076

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Comportamento inidôneo ou fraude fiscal
UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 01/11/2018 Prazo Final: 30/11/2018
Número do Processo: 14742/2018 Número do Contrato: PE 43/2018
Descrição/Justificativa: apresentou produto em desconformidade com as especificações do edital.

Ocorrência 20:

Emitido em: 24/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de

documentação falsa

UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 13/12/2016 Prazo Final: 13/01/2017

Número do Processo: 41820-64.2016 Número do Contrato: Pr. elet. 33/2016
Descrição/Justificativa: Protocolo nº 41820-64.2016. Pregão Eletrônico nº 33/2016. Encaminhou laudos

que não condizem com o solicitado no Item 7.1 ‘b’ do Termo de Referência
anexo ao Edital. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 01 (um) mês. DJe 1919 de
08/11/16. Rec. Adm. negado. DJe 1936 de 05/12/16. Atos da Presidência – P. 6.
AR recebido em 13/12/16.
Arts. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e 160 da Lei Estadual nº 15.608/07.

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 80006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO

Impeditiva: Não
Número do Processo: 16702/18 Número do Contrato: 16702/18
Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de MULTA, com fulcro no artigo 7º da Lei nº

10.520/2002 e no subitem 10.3 do Anexo I (Termo de Referência) do edital do
Pregão Eletrônico n.º 15/2018.

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 05/02/2020
Data Aplicação: 05/02/2020
Número do Processo: 0055229-42.2018 Número do Contrato: 2019NE002139
Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade moratória no valor de R$109,09, nos autos do

processo PR.E.F. nº. 125/2018, por atraso na entrega de materiais de
higienização e limpeza. SEI 0055229-42.2018.6.26.8000

Ocorrência 23:

Emitido em: 24/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 21/08/2018
Data Aplicação: 21/08/2018
Número do Processo: 013752/2018 Número do Contrato: 2018NE001009
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R$ 3,84 (três reais e oitenta e quatro centavos), devido ao

atraso de 7 (sete) dias dias na entrega do objeto da nota de empenho nº
1009/2018.

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 12/02/2020
Data Aplicação: 12/02/2020
Número do Processo: 034099/2019 Número do Contrato: 1981/2019
Descrição/Justificativa: Multa de mora no valor de R$ 1.507,22 pelo atraso de 57 dias na entrega do

objeto da nota de empenho nº 1981/2019.

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 200127 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 28/11/2019
Data Aplicação: 28/11/2019
Número do Processo: 08668005438201961 Número do Contrato: 30/2018
Descrição/Justificativa: Multa Moratória no valor de R$ 4.219,31, em decorrência da  inobservância de

obrigações decorrentes do Contrato Administrativo nº 30/2018.

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO

Impeditiva: Não
Número do Processo: 2015.01209355
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R$ 2.603,27 por atraso na entrega de materiais (contrato

decorrente do PE 050/2015).

Ocorrência 27:
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 06/08/2018
Data Aplicação: 06/08/2018
Número do Processo: 37.496/2018
Descrição/Justificativa: O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro comunica a

aplicação da penalidade de multa moratória, pelo atraso de 18 dias úteis na
entrega do material adquirido, no percentual de 0,25% por dia útil de atraso
sobre o valor da faturas.

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 03/04/2019
Data Aplicação: 03/04/2019
Número do Processo: 504.719/2018-4 Número do Contrato: 2018NE002019
Descrição/Justificativa: ATO.SEA.Nº 022/2019 - Multa no valor de R$ 338,09, em razão do  atraso na

entrega do objeto pactuado, por ofensa ao disposto no item 15.1 - Obrigações
da Contratada, e com apoio no item 17.2- Sanções para o Caso de
Inadimplemento, do Edital PE-104/2018, c/c o disposto no art. 86 da Lei n°
8.666/93.

Ocorrência 29:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 24/09/2020 14:12 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE LICITAR (0770399)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 469



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/10/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 0768547700117 Inscrição Municipal: ISENTO
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 09/06/2014
CNAE Primário: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
CNAE Secundário 1: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 2: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 3: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 4: 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 5: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNAE Secundário 6: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
CNAE Secundário 7: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 8: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 9: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;
CNAE Secundário 10: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 11: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 12: 4679-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
CNAE Secundário 13: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 14: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 15: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 16: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 17: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 71.736-504
Endereço: SETOR SIBS QUADRA 3 CONJUNTO CL1, SN - LOTE 03 LOJA - SETOR DE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 38774446
Email: NBDISTRIBUIDORABSB@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
713.766.071-15CPF:

Nome: ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS
Carteira de Identidade: 2104908DF Órgão Expedidor: SSP DF
Data de Expedição: 10/08/1998 Data de Nascimento: 25/07/1982
E-mail: leandro200903@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 013.308.781-67 Participação Societária: 100,00%
Nome: LORRANA ESPIRITO SANTO DE CASTRO
Carteira de Identidade: 04659550307 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 22/01/2014 Data de Nascimento: 14/06/1988
Filiação Materna: VALERIA NARIA DO ESPIRITO SANTO CASTRO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 72.321-556
Endereço: QUADRA 102 RUA 500 LOTE 01 02 CASA, 19 - ED PORTO PILLAR - SANTA
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33944037
Email: nbdistribuidorabsb@gmail.com

Linhas de Fornecimento

Materiais
1375 - MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO
1385 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUSEIO DE EXPLOSIVO NA SU-PERFÍCIE
1386 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUSEIO DE  EXPLOSIVO  SUB-MERSO
1660 - EQUIPAMENTOS DE AR CONCICIONADO, AQUECIMENTO E PRESSURIZAÇÃODE
AERONAVES
2250 - MATERIAIS DE FERROVIA
3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM  MADEIRA
3438 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA
3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA
3456 - FERRAMENTAS DE CORTE E MODELAGEM DE PEÇAS DE MÁQUINAS.
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS
3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO
3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E  COMERCIAIS
3605 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
3915 - EQUIPAMENTOS ALIMENTADORES DE MATERIAIS-PRIMAS
3920 - EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO  DE
MATERIAIS
3990 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR  CONDICIONADO
4210 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO
4235 - RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
4460 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE AR
4520 - EQUIPAMENTOS PARA CALEFAÇÃO E AQUECEDORES DOMÉSTICOS DE ÁGUA
4540 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIASE DE
CALEFAÇÃO
4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA
5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS  POR  FORÇA  MOTRIZ
5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS
5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS
5220 - CALIBRES DE INSPEÇÃO E FERRAMENTAS DE PRECISÃO
5330 - GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO
5350 - MATERIAIS ABRASIVOS
5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO
5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE
ISOLAMENTO TÉRMICO
5650 - MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES
5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO
5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5815 - EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM
5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
6070 - ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE FIBRAS ÓTICAS
6220 - LUZES E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS  HOSPITALARES
6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS
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Materiais
6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
8320 - MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO E ACOLCHOAMENTO
8335 - MATERIAIS PARA CALÇADOS
8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

1375 MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO Ativo

1385
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUSEIO DE
EXPLOSIVO NA SU-PERFÍCIE

Ativo

1386
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUSEIO DE
EXPLOSIVO  SUB-MERSO

Ativo

1660
EQUIPAMENTOS DE AR CONCICIONADO, AQUECIMENTO E
PRESSURIZAÇÃODE AERONAVES

Ativo

2250 MATERIAIS DE FERROVIA Ativo

3230
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA
TRABALHO EM  MADEIRA

Ativo

3438 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA Ativo

3455 FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA Ativo

3456
FERRAMENTAS DE CORTE E MODELAGEM DE PEÇAS DE
MÁQUINAS.

Ativo

3460 ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS Ativo

3510 EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO Ativo

3590
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E
COMERCIAIS

Ativo

3605
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS

Ativo

3750 IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM Ativo

3895 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

3915 EQUIPAMENTOS ALIMENTADORES DE MATERIAIS-PRIMAS Ativo

3920
EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA
MOVIMENTAÇÃO  DE  MATERIAIS

Ativo
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

3990
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE
MATERIAIS

Ativo

4120 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO Ativo

4130
COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E
AR  CONDICIONADO

Ativo

4210 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO Ativo

4235
RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Ativo

4460 EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE AR Ativo

4520
EQUIPAMENTOS PARA CALEFAÇÃO E AQUECEDORES
DOMÉSTICOS DE ÁGUA

Ativo

4540
EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
SANITÁRIASE DE CALEFAÇÃO

Ativo

4610 EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA Ativo

5110
FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR
FORÇA MOTRIZ

Ativo

5120
FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS  POR
FORÇA  MOTRIZ

Ativo

5130 FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ Ativo

5140 CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS Ativo

5180 JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS Ativo

5220 CALIBRES DE INSPEÇÃO E FERRAMENTAS DE PRECISÃO Ativo

5330 GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO Ativo

5350 MATERIAIS ABRASIVOS Ativo

5610
MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A
GRANEL

Ativo

5620 VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5630 TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5640
PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E
MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

Ativo

5650 MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES Ativo

5670 COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5675
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS
CORRELATOS

Ativo

5680 MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

5815 EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE Ativo

5835 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM Ativo

5836 EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO Ativo

5895 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES Ativo

5970 ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES Ativo

5975 FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE Ativo

5995
CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

Ativo

6070 ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE FIBRAS ÓTICAS Ativo

6220
LUZES E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA
VEÍCULOS

Ativo

6230
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E
PORTÁTIL

Ativo

6260 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS Ativo

6510 MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS Ativo

6530
MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS
HOSPITALARES

Ativo

6750 SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS Ativo

6810 PRODUTOS QUÍMICOS Ativo

6840 PESTICIDAS E DESINFETANTES Ativo

7310
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR
ALIMENTOS

Ativo

7320 EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA Ativo

7330 UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA Ativo

7350 LOUÇA E ARTIGOS DE MESA Ativo

8010 TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS Ativo

8135
MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGEM

Ativo

8320 MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO E ACOLCHOAMENTO Ativo

8335 MATERIAIS PARA CALÇADOS Ativo

8530 ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL Ativo

8540 ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE Ativo

8920 PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS Ativo
Emitido em: 24/09/2020 14:16 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento

Emitido em: 24/09/2020 14:16 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 24/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ nº 20.425.201/0001-48, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

BRASÍLIA, 21 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, inscrita no CNPJ nº 20.425.201/0001-48,
declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 21 de Setembro de 2020.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, inscrita no CNPJ nº 20.425.201/0001-48,
declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do
inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 21 de Setembro de 2020.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011

ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS, como representante devidamente constituído de 20.425.201/0001-48 - N. B.
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM doravante denominado N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 62/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

BRASÍLIA, em 21 de Setembro de 2020. 

ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 20.425.201/0001-48 - N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM 

21 de Setembro de 2020.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 62/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 20.425.201/0001-48 - N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM

BRASÍLIA, 21 de Setembro de 2020.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, inscrita no CNPJ nº 20.425.201/0001-48,
declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

BRASÍLIA, 21 de Setembro de 2020.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 62/2020 UASG 70011

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, inscrita no CNPJ nº 20.425.201/0001-48,
declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

BRASÍLIA, 21 de Setembro de 2020.
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56502931472Usuário:

24/09/2020 15:56:20Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS Adimplente20425201
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00062/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

20.425.201/0001-48 - N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

2 FORNO
MICROONDAS

Unidade 30 R$ 612,5200 R$ 472,0000 R$ 14.160,0000

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: CONSUL CMA20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão
de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04 – Display digital e
relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 – Prato giratório; 08 –
Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel de Eficiência Energética

Total do Fornecedor: R$
14.160,0000

 
30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 FRIGOBAR Unidade 20 R$ 1.294,0600 R$ 972,0000 R$ 19.440,0000
Marca: CONSUL CRC12CB
Fabricante: CONSUL CRC12CB
Modelo / Versão: CONSUL CRC12CB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca Características Técnicas MÍNIMAS: 01 – Tensão
de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 – Volume total de 110 a 125 litros; 03 – Refrigerador e congelador acoplados; 04 –
Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta temperatura;
05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 – Prateleiras removíveis e local apropriado para garrafas; 07 –
Termostato para ajuste de temperatura; 08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência,
representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência
Energética.

Total do Fornecedor: R$
19.440,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
33.600,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00062/2020 (SRP) 

Às 15:57 horas do dia 24 de setembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00062/2020, referente ao
Processo nº 0005763-77.2020, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: FRIGOBAR
Descrição Complementar: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA ´A´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.294,0600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 972,0000 e a quantidade de 20
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 24/09/2020
15:57:40

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51, Melhor lance: R$ 972,0000

Item: 2
Descrição: FORNO MICROONDAS
Descrição Complementar: Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de
funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital
e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato
giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional
de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A , aposta ao produto ou em
sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 612,5200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM , pelo melhor lance de R$
472,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 24/09/2020
15:57:40

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, Melhor lance: R$ 472,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .622020 .19546 .4522 .97730807

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00062/2020 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 22 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0005763-
77.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material permanente Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações
descritas neste edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

Item: 1
Descrição: FRIGOBAR
Descrição Complementar: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA ´A´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.294,0600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 972,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 2
Descrição: FORNO MICROONDAS
Descrição Complementar: Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de
funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital e
relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato giratório; 08
Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A , aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão
aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 612,5200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, pelo melhor lance de R$ 472,0000 e a
quantidade de 30 Unidade .

Histórico
Item: 1 - FRIGOBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
28.315.329/0001-60 LL COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 1.294,0000 R$ 25.880,0000 21/09/2020
16:57:30

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MRC12B2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220 V; 02 – Volume total de 124 litros; 03 – Refrigerador e congelador acoplados; 04 –
Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta
temperatura; 05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 – Prateleiras removíveis e local apropriado para
garrafas; 07 – Termostato para ajuste de temperatura; 08 – Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 09 – Produto aprovado
no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)
da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos
também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO
E LICITACOES EIRELI

Sim Sim 20 R$ 1.294,0000 R$ 25.880,0000 22/09/2020
10:53:23

Marca: CONSUL 
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Fabricante: CONSUL 
Modelo / Versão: CRC12 220V 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca Características Técnicas MÍNIMAS:
01 Tensão de funcionamento: 220V, 60 Hz; 02 Volume total de 110 a 125 litros; 03 Refrigerador e congelador acoplados;
04 Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de alta
temperatura; 05 Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 Prateleiras removíveis e local apropriado para
garrafas; 07 Termostato para ajuste de temperatura; 08 Consumo máximo (Kw/mês): 20,0; 09 Produto aprovado no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da
classe de maior eficiência, representada pela letra A, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também
produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

34.042.243/0001-04 SUELEN SILVA DE
SOUZA
69456054187

Sim Sim 20 R$ 1.294,0600 R$ 25.881,2000 08/09/2020
23:05:27

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MRC12B2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR, 124L, 220V, cor branco, CARACTERÍSTICA(S): - com uma
porta; - dotado de congelador; - capacidade interna total de armazenagem de 116 (cento e dezesseis) litros; - dotado de
gaveta para legumes na parte inferior; - dotado de aparador de água/gaveta de degelo para receber a água decorrente
do degelo do congelador; - com prateleiras removíveis, além da tampa da gaveta de legumes; - prateleira para garrafas
na porta; - ajuste de temperatura com pelo menos três níveis; - pés niveladores; - com gás ecológico, isento de CFC.
MEDIDA(S) (mm): 501 L x 860 A x 540 P. Selo procel "A"

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA
COMERCIAL LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.294,0600 R$ 25.881,2000 11/09/2020
17:28:26

Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S/A 
Modelo / Versão: RE 120 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA ´A´

32.076.851/0001-04 WSS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS E
LICITACOES E

Sim Sim 20 R$ 1.294,0600 R$ 25.881,2000 21/09/2020
12:49:33

Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX 
Modelo / Versão: RE120 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA ´A´

11.186.327/0001-16 METALTEC M.
OLIVEIRA COMERCIO
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.294,0600 R$ 25.881,2000 21/09/2020
13:28:20

Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL - BRASIL 
Modelo / Versão: CRC12CB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca. Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 – Volume total de 110 a 125 litros; 03 – Refrigerador e
congelador acoplados; 04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com
secagem em estufa de alta temperatura; 05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 – Prateleiras
removíveis e local apropriado para garrafas; 07 – Termostato para ajuste de temperatura; 08 – Consumo máximo
(Kw/mês): 20,0; 09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. Estamos de pleno e
total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: CONSUL. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12
(doze) meses.

29.072.754/0001-39 D P DE
ALBUQUERQUE
COMERCIO
VAREJISTA

Sim Sim 20 R$ 1.294,0600 R$ 25.881,2000 21/09/2020
13:55:09

Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL 
Modelo / Versão: CRC12CBANA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 – Volume total de 110 a 125 litros; 03 – Refrigerador e
congelador acoplados; 04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com
secagem em estufa de alta temperatura; 05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 – Prateleiras
removíveis e local apropriado para garrafas; 07 – Termostato para ajuste de temperatura; 08 – Consumo máximo
(Kw/mês): 20,0; 09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE
COMERCIO DE
MATERIAIS
ELETRICOS E SER

Sim Sim 20 R$ 1.294,0600 R$ 25.881,2000 21/09/2020
15:40:04

Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL 
Modelo / Versão: CRC12CB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA ´A´ MARCA: CONSUL CRC12CB

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 20 R$ 1.294,0600 R$ 25.881,2000 22/09/2020
10:11:02

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MRC12B2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca Características Técnicas MÍNIMAS:
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01 13 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 13 Volume total de 110 a 125 litros; 03 13 Refrigerador e
congelador acoplados; 04 13 Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com
secagem em estufa de alta temperatura; 05 13 Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 13 Prateleiras
removíveis e local apropriado para garrafas; 07 13 Termostato para ajuste de temperatura; 08 13 Consumo máximo
(Kw/mês): 20,0; 09 13 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra 1CA 1D, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO
DE VESTUARIO E
ELETRODOMESTICOS
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.294,0600 R$ 25.881,2000 22/09/2020
11:55:48

Marca: Consul 
Fabricante: Whirpool 
Modelo / Versão: CRC12 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA ´A´

27.030.815/0001-70 KAMYLLA SOUSA
MOREIRA
05648451164

Sim Sim 20 R$ 1.294,0600 R$ 25.881,2000 22/09/2020
13:31:59

Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL 
Modelo / Versão: CRC12CBBNA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR 117L CONSUL BRANCO - CRC12CBBNA Tipo Frigobar Congelador
Sim Degelo Manual Painel de Controle Não Controle de Temperatura Sim Prateleiras Removíveis Gavetas Removíveis
Capacidade (L) 117 L RECURSOS BÁSICOS Porta Laticínios Não Prateleira de Garrafas Sim Porta Latas Sim Iluminação
Interna Não Recipiente para Guardar Gelo Não Pés Niveladores Sim RECURSOS ESPECIAIS Compartimento Congelamento
Rápido Não Trava de Segurança Não Compartimento Extra Frio Sim Alarme de Porta Aberta Não Dispenser de Água Não
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Consumo 20,02 kW/mês Classe A DIMENSÕES Altura 86,2 cm Largura 48,2 cm Profundidade
51,9 cm Peso 30 kg INFORMAÇÕES ADICIONAIS Garantia do Produto 12 meses

11.615.369/0001-25 FUTURA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

Sim Sim 20 R$ 1.500,0000 R$ 30.000,0000 21/09/2020
15:39:36

Marca: CONSUL CRC12CB 
Fabricante: CONSUL CRC12CB 
Modelo / Versão: CONSUL CRC12CB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 – Volume total de 110 a 125 litros; 03 – Refrigerador e
congelador acoplados; 04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com
secagem em estufa de alta temperatura; 05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 – Prateleiras
removíveis e local apropriado para garrafas; 07 – Termostato para ajuste de temperatura; 08 – Consumo máximo
(Kw/mês): 20,0; 09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética

33.260.627/0001-30 TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim 20 R$ 1.614,7100 R$ 32.294,2000 22/09/2020
11:03:28

Marca: Electrolux 
Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S/A. 
Modelo / Versão: RE120 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar Uma Porta 120L Branco (RE120)

37.562.440/0001-42 JONATHAN FELIPE
BARROS FERREIRA
LIMA 32338390814

Sim Sim 20 R$ 1.989,1800 R$ 39.783,6000 22/09/2020
11:07:14

Marca: FRIGOBAR 120L 
Fabricante: CONSUL - ELECTROLUX 
Modelo / Versão: FRIGOBAR 120 LT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR RE 120 122L BRANCO ELECTROLUX 110V FRIGOBAR 123L
PHILCO PFG125B BRANCO FRIGOBAR CONSUL 117L CRC 12 110V

10.139.520/0001-33 HM DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 20 R$ 2.000,0000 R$ 40.000,0000 21/09/2020
08:52:29

Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX 
Modelo / Versão: ELECTROLUX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA ´A´

30.802.043/0001-51 PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Sim Sim 20 R$ 2.000,0000 R$ 40.000,0000 22/09/2020
08:38:03

Marca: CONSUL CRC12CB 
Fabricante: CONSUL CRC12CB 
Modelo / Versão: CONSUL CRC12CB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 – Volume total de 110 a 125 litros; 03 – Refrigerador e
congelador acoplados; 04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com
secagem em estufa de alta temperatura; 05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 – Prateleiras
removíveis e local apropriado para garrafas; 07 – Termostato para ajuste de temperatura; 08 – Consumo máximo
(Kw/mês): 20,0; 09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

20.425.201/0001-48 N. B.
DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE

Sim Sim 20 R$ 10.000,0000 R$ 200.000,0000 21/09/2020
16:43:23
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PRODUTOS E
EQUIPAM
Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL 
Modelo / Versão: CONSUL CRC12 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Tipo Frigobar, cor branca Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt, 60 Hz; 02 – Volume total de 110 a 125 litros; 03 – Refrigerador e
congelador acoplados; 04 – Gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática, na cor branca, com
secagem em estufa de alta temperatura; 05 – Pés ajustáveis para obter o nivelamento adequado; 06 – Prateleiras
removíveis e local apropriado para garrafas; 07 – Termostato para ajuste de temperatura; 08 – Consumo máximo
(Kw/mês): 20,0; 09 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 2.000,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 2.000,0000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.989,1800 37.562.440/0001-42 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.614,7100 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.500,0000 11.615.369/0001-25 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0600 30.508.137/0001-12 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0600 32.076.851/0001-04 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0600 34.042.243/0001-04 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0600 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0600 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0600 29.072.754/0001-39 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0600 02.309.765/0001-33 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0600 27.030.815/0001-70 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0600 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0000 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.294,0000 35.764.167/0001-03 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.293,7900 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:07:47:423
R$ 1.258,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:08:47:533
R$ 1.293,9900 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:11:30:923
R$ 1.257,0000 32.076.851/0001-04 22/09/2020 14:13:21:970
R$ 1.293,7800 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:14:19:313
R$ 1.250,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:16:40:370
R$ 1.249,8500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:18:50:203
R$ 1.240,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:18:58:410
R$ 1.256,9900 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:19:34:883
R$ 1.250,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:20:22:820
R$ 1.249,9900 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:21:33:423
R$ 1.241,0000 32.076.851/0001-04 22/09/2020 14:21:41:357
R$ 1.245,0000 35.764.167/0001-03 22/09/2020 14:22:32:210
R$ 1.239,9500 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:22:33:623
R$ 1.239,9400 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:22:35:820
R$ 1.239,9300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:22:39:530
R$ 1.239,9000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:22:45:273
R$ 1.239,8900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:22:47:233
R$ 1.249,8400 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:22:52:140
R$ 1.240,0000 32.076.851/0001-04 22/09/2020 14:22:53:027
R$ 1.239,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:23:03:987
R$ 1.238,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:23:05:100
R$ 1.238,9800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:23:09:087
R$ 1.238,9700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:23:10:953
R$ 1.238,9400 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:23:25:380
R$ 1.238,9300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:23:27:263
R$ 1.235,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:23:28:240
R$ 1.237,0000 27.030.815/0001-70 22/09/2020 14:23:28:540
R$ 1.234,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:23:29:123
R$ 1.234,9500 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:23:31:590
R$ 1.234,9400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:23:33:540
R$ 1.239,9300 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:23:35:700
R$ 1.233,0000 27.030.815/0001-70 22/09/2020 14:23:39:900
R$ 1.232,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:23:42:170
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R$ 1.230,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:23:52:083
R$ 1.229,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:23:53:963
R$ 1.220,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:24:15:697
R$ 1.219,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:24:17:783
R$ 1.219,9500 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:24:19:070
R$ 1.219,9400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:24:21:037
R$ 1.215,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:24:26:423
R$ 1.214,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:24:27:713
R$ 1.214,9800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:24:30:733
R$ 1.214,9700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:24:31:533
R$ 1.232,0000 32.076.851/0001-04 22/09/2020 14:24:32:830
R$ 1.210,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:24:43:267
R$ 1.209,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:24:44:757
R$ 1.230,0000 35.764.167/0001-03 22/09/2020 14:24:46:883
R$ 1.209,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:24:51:930
R$ 1.208,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:24:53:493
R$ 1.220,0000 35.764.167/0001-03 22/09/2020 14:24:55:527
R$ 1.205,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:25:01:570
R$ 1.204,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:25:03:180
R$ 1.204,9600 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:25:06:070
R$ 1.204,9500 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:25:07:633
R$ 1.204,9400 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:25:11:460
R$ 1.204,9300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:25:12:193
R$ 1.232,9900 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:25:15:960
R$ 1.208,0000 27.030.815/0001-70 22/09/2020 14:25:17:190
R$ 1.215,0000 35.764.167/0001-03 22/09/2020 14:25:21:767
R$ 1.204,9100 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:25:56:200
R$ 1.204,9000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:25:58:430
R$ 1.204,9500 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:26:01:857
R$ 1.204,8900 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:26:06:433
R$ 1.204,8800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:26:07:250
R$ 1.204,8700 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:26:13:650
R$ 1.204,8600 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:26:14:347
R$ 1.204,8500 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:26:40:710
R$ 1.204,8400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:26:43:017
R$ 1.204,8300 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:26:56:293
R$ 1.204,8200 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:26:58:023
R$ 1.204,7800 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:27:00:733
R$ 1.204,7700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:27:02:353
R$ 1.204,7600 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:27:07:750
R$ 1.200,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:27:09:667
R$ 1.199,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:27:12:103
R$ 1.205,0000 35.764.167/0001-03 22/09/2020 14:27:21:833
R$ 1.199,9800 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:27:35:097
R$ 1.199,9700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:27:36:107
R$ 1.190,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:27:37:747
R$ 1.189,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:27:39:207
R$ 1.189,9600 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:27:48:813
R$ 1.189,9500 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:27:50:047
R$ 1.189,9400 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:28:02:760
R$ 1.189,9300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:28:04:067
R$ 1.185,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:28:09:450
R$ 1.184,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:28:11:100
R$ 998,0000 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:28:19:380
R$ 997,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:28:21:547

R$ 1.184,0000 35.764.167/0001-03 22/09/2020 14:28:49:087
R$ 997,9800 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:28:57:083
R$ 997,9700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:28:58:867

R$ 1.133,4000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:29:09:947
R$ 997,9600 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:29:24:137
R$ 997,9500 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:29:25:740

R$ 1.184,9600 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:29:31:823
R$ 1.132,0000 35.764.167/0001-03 22/09/2020 14:29:51:060
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R$ 997,9400 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:29:52:053
R$ 997,9300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:29:53:627
R$ 997,9200 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:30:19:830
R$ 997,9100 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:30:20:853
R$ 997,9000 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:30:47:440
R$ 997,8900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:30:48:340
R$ 985,7100 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:43:22:467
R$ 996,8800 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:44:23:130
R$ 972,0000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:44:32:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 22/09/2020
14:07:31 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

22/09/2020
14:43:20

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 997,8900 e R$ 998,0000.

Encerrada Disputa Fechada 22/09/2020
14:48:21 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 22/09/2020
14:48:21 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 22/09/2020
14:48:22

Item teve empate real para o valor 1.294,0600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

22/09/2020
15:31:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.802.043/0001-51.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

22/09/2020
15:45:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSPERAR PRODUTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/09/2020
14:15:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.802.043/0001-51.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

23/09/2020
14:27:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSPERAR PRODUTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/09/2020
17:17:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.802.043/0001-51.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

23/09/2020
17:20:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSPERAR PRODUTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51.

Aceite 23/09/2020
17:40:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.802.043/0001-51, pelo melhor lance de R$ 972,0000.

Habilitado 24/09/2020
15:17:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - FORNO MICROONDAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
28.315.329/0001-60 LL COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 612,5000 R$ 18.375,0000 21/09/2020
16:57:30

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: LIVA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220 V; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04 –
Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-
ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA
COMERCIAL LTDA

Sim Sim 30 R$ 612,5200 R$ 18.375,6000 11/09/2020
17:28:26

Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S/A 
Modelo / Versão: MTO 30 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS:
01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04
Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas;
07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A , aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

32.076.851/0001-04 WSS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS E
LICITACOES E

Sim Sim 30 R$ 612,5200 R$ 18.375,6000 21/09/2020
12:49:33
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Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX 
Modelo / Versão: MTD30 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS:
01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04
Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas;
07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A , aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

11.186.327/0001-16 METALTEC M.
OLIVEIRA COMERCIO
LTDA

Sim Sim 30 R$ 612,5200 R$ 18.375,6000 21/09/2020
13:28:20

Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL - BRASIL 
Modelo / Versão: CMA 20 BB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04
– Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-
ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. Estamos de
pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: CONSUL. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia:
12 (doze) meses.

29.072.754/0001-39 D P DE
ALBUQUERQUE
COMERCIO
VAREJISTA

Sim Sim 30 R$ 612,5200 R$ 18.375,6000 21/09/2020
13:55:09

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MTRS41 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04
– Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-
ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE
COMERCIO DE
MATERIAIS
ELETRICOS E SER

Sim Sim 30 R$ 612,5200 R$ 18.375,6000 21/09/2020
15:40:04

Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL 
Modelo / Versão: CMA20 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS:
01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04
Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas;
07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A , aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética. CONSUL CMA20

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 30 R$ 612,5200 R$ 18.375,6000 22/09/2020
10:11:02

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MTFB42 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS:
01 13 Tensão de funcionamento:220V ou bivolt; 02 13 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 13 Potência mínima de 600W;
04 13 Display digital e relógio; 05 13 Menu digital; 06 13 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do
micro-ondas; 07 13 Prato giratório; 08 13 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro,
possuindo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra 1CA
1D, aposta ao produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

27.030.815/0001-70 KAMYLLA SOUSA
MOREIRA
05648451164

Sim Sim 30 R$ 612,5200 R$ 18.375,6000 22/09/2020
13:35:27

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MTRS21 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS Tipo Micro-ondas de bancada Níveis de Potência 10
Diâmetro do Prato (cm) 25,5 cm Luz Interna Não Display Digital invisível Timer Sim Relógio Sun Capacidade (L) 20 L
RECURSOS ESPECIAIS Autodescongelamento Sim (carne, frango, peixe e feijão) Receitas Pré-Programadas Aquecer
bebida, aquecer prato, arroz, batata, brigadeiro, pipoca, descongelar carne, descongelar frango/peixe, descongelar feijão
e cupcake Grill Não Trava de Segurança Sim, para crianças Autolimpante Não Desodorizador Não Função Mudo Não
Outros - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Consumo - Potência 700 W Corrente Máxima - Frequência 60 Hz Classe A DIMENSÕES
Altura Produto: 25,8 cm | Embalagem: 28,6 cm Largura Produto: 34,2 cm | Embalagem: 47,5 cm Profundidade Produto:
34,2 cm | Embalagem: 38,5 cm Peso Produto: 9,8 kg | Embalagem: 10,2 kg INFORMAÇÕES ADICIONAIS Garantia do
Produto 12 meses

33.260.627/0001-30 TYCO SERVICOS E
COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim 30 R$ 658,1400 R$ 19.744,2000 22/09/2020
11:03:28

Marca: Electrolux 
Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S/A. 
Modelo / Versão: MTO30 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro-Ondas com Função Tira Odor Electrolux 20L (MTO30)

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO
DE VESTUARIO E

Sim Sim 30 R$ 800,0000 R$ 24.000,0000 22/09/2020
11:55:48
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ELETRODOMESTICOS
LTDA
Marca: Panasonic 
Fabricante: Panasonic 
Modelo / Versão: ST25 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS:
01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04
Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas;
07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A , aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

37.562.440/0001-42 JONATHAN FELIPE
BARROS FERREIRA
LIMA 32338390814

Sim Sim 30 R$ 989,7000 R$ 29.691,0000 22/09/2020
11:07:14

Marca: FORNO MICROONDAS 
Fabricante: CONSUL - ELECTROLUX 
Modelo / Versão: FRIGOBAR 120 LT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRO-ONDAS MIDEA 20L MTFB22 – BRANCO MICROONDAS 20L
ELECTROLUX – MTO30

10.139.520/0001-33 HM DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 30 R$ 1.000,0000 R$ 30.000,0000 21/09/2020
08:52:29

Marca: MIDEA 
Fabricante: MIDEA 
Modelo / Versão: MIDEA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS:
01 Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04
Display digital e relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas;
07 Prato giratório; 08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A , aposta ao produto
ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.

30.802.043/0001-51 PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI

Sim Sim 30 R$ 1.000,0000 R$ 30.000,0000 22/09/2020
08:38:03

Marca: CONSUL CMA20BB 
Fabricante: CONSUL CMA20BB 
Modelo / Versão: CONSUL CMA20BB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04
– Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-
ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética

11.615.369/0001-25 FUTURA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

Sim Sim 30 R$ 2.000,0000 R$ 60.000,0000 21/09/2020
15:39:36

Marca: PHILCO PME22 
Fabricante: PHILCO PME22 
Modelo / Versão: PHILCO PME22 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04
– Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-
ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética

20.425.201/0001-48 N. B.
DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE
PRODUTOS E
EQUIPAM

Sim Sim 30 R$ 10.000,0000 R$ 300.000,0000 21/09/2020
16:43:23

Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL 
Modelo / Versão: CONSUL CMA20 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Micro-ondas para uso doméstico Características Técnicas MÍNIMAS:
01 – Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt; 02 – Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 – Potência mínima de 600W; 04
– Display digital e relógio; 05 – Menu digital; 06 – Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-
ondas; 07 – Prato giratório; 08 – Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, aposta ao
produto ou em sua embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 2.000,0000 11.615.369/0001-25 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.000,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 1.000,0000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 989,7000 37.562.440/0001-42 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 800,0000 02.309.765/0001-33 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 658,1400 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 612,5200 27.030.815/0001-70 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 612,5200 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:00:16:287
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R$ 612,5200 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 612,5200 30.508.137/0001-12 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 612,5200 32.076.851/0001-04 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 612,5200 29.072.754/0001-39 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 612,5200 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 612,5000 28.315.329/0001-60 22/09/2020 14:00:16:287
R$ 600,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:18:22:870
R$ 599,9400 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:18:50:677
R$ 595,0000 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:19:06:397
R$ 590,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:20:42:257
R$ 589,9900 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:21:30:303
R$ 575,0000 32.076.851/0001-04 22/09/2020 14:22:29:610
R$ 588,0700 11.186.327/0001-16 22/09/2020 14:22:53:180
R$ 587,0000 27.030.815/0001-70 22/09/2020 14:24:16:823
R$ 574,9400 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:26:07:007
R$ 565,0000 32.076.851/0001-04 22/09/2020 14:29:41:820
R$ 564,8100 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:30:38:130
R$ 550,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:31:48:053
R$ 549,9800 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:31:53:950
R$ 549,9500 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:33:07:237
R$ 549,9400 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:33:07:597
R$ 549,9700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:33:07:783
R$ 549,9300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:33:09:623
R$ 548,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:33:16:143
R$ 547,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:33:17:487
R$ 547,9800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:33:24:200
R$ 547,9700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:33:25:387
R$ 547,9600 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:33:29:183
R$ 547,9500 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:33:33:323
R$ 547,9400 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:33:57:877
R$ 547,9300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:33:59:757
R$ 547,9100 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:34:01:937
R$ 547,9000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:34:04:517
R$ 547,8900 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:34:10:197
R$ 547,8800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:34:12:113
R$ 547,8700 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:34:27:117
R$ 547,8600 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:34:29:570
R$ 547,8300 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:34:42:583
R$ 547,8200 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:34:43:927
R$ 547,8100 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:34:49:110
R$ 547,8000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:34:49:753
R$ 547,7900 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:34:55:327
R$ 547,7800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:34:57:223
R$ 612,4900 30.508.137/0001-12 22/09/2020 14:35:22:320
R$ 547,7700 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:35:23:240
R$ 547,7600 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:35:24:900
R$ 547,7200 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:35:25:567
R$ 547,7100 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:35:26:790
R$ 547,7000 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:35:31:373
R$ 547,6900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:35:32:660
R$ 547,6800 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:35:51:747
R$ 547,6700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:35:53:693
R$ 547,5500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:35:59:203
R$ 547,5400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:00:957
R$ 547,4500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:36:07:953
R$ 547,4400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:09:780
R$ 547,3000 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:36:18:530
R$ 547,2900 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:36:19:583
R$ 547,2800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:21:620
R$ 547,2600 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:36:23:843
R$ 547,2500 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:24:743
R$ 547,2100 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:36:25:633
R$ 547,2000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:26:593
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R$ 547,1400 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:36:28:793
R$ 547,1300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:29:757
R$ 547,0900 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:36:33:673
R$ 547,0800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:34:770
R$ 546,9500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:36:38:720
R$ 546,9400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:39:610
R$ 546,8900 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:36:43:990
R$ 546,8800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:44:900
R$ 546,8700 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:36:48:260
R$ 546,8200 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:36:49:207
R$ 546,8600 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:50:070
R$ 546,8100 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:36:51:150
R$ 546,8000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:53:333
R$ 546,7000 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:36:54:640
R$ 546,6900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:36:56:470
R$ 546,5800 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:00:023
R$ 546,5700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:01:870
R$ 546,5100 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:04:980
R$ 546,5000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:05:547
R$ 546,4900 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:10:160
R$ 546,4800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:11:487
R$ 546,4300 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:37:13:447
R$ 546,4200 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:14:990
R$ 546,4100 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:37:16:733
R$ 546,4000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:18:207
R$ 546,3100 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:19:950
R$ 546,3000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:21:703
R$ 546,1700 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:24:947
R$ 546,1600 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:27:313
R$ 545,9500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:30:447
R$ 545,9400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:33:373
R$ 545,9100 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:35:607
R$ 545,9000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:37:153
R$ 545,8000 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:40:717
R$ 545,7900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:42:517
R$ 545,7800 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:37:45:253
R$ 545,7200 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:45:717
R$ 545,7700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:46:123
R$ 545,7100 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:46:640
R$ 545,6900 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:50:980
R$ 545,6800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:37:52:527
R$ 545,6700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:54:397
R$ 545,5200 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:37:56:053
R$ 545,5100 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:37:57:513
R$ 545,4400 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:38:01:757
R$ 545,4300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:38:03:497
R$ 545,4000 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:38:04:643
R$ 545,3900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:38:06:243
R$ 545,3800 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:38:12:463
R$ 545,3700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:38:14:240
R$ 545,2500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:38:31:107
R$ 545,2400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:38:34:817
R$ 545,1500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:38:37:170
R$ 545,1400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:38:38:963
R$ 545,0800 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:38:42:547
R$ 545,0700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:38:43:623
R$ 544,9800 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:38:47:493
R$ 544,9700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:38:49:417
R$ 544,9500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:38:52:413
R$ 544,9400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:38:54:543
R$ 544,8300 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:38:58:023
R$ 544,8200 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:39:00:503
R$ 544,7900 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:39:02:423
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R$ 544,7600 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:39:03:880
R$ 544,7500 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:39:06:243
R$ 544,7400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:39:07:440
R$ 544,5700 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:39:09:577
R$ 544,5600 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:39:11:867
R$ 544,4900 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:39:14:913
R$ 544,4800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:39:15:693
R$ 544,4100 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:39:19:813
R$ 544,4000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:39:21:477
R$ 544,3100 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:39:24:763
R$ 544,3000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:39:25:863
R$ 544,2700 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:39:29:840
R$ 544,2600 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:39:33:317
R$ 544,2500 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:39:41:770
R$ 544,2400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:39:44:033
R$ 544,2100 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:03:657
R$ 544,2000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:06:087
R$ 544,1900 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:07:430
R$ 544,1600 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:09:163
R$ 544,1800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:09:750
R$ 544,1500 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:40:10:260
R$ 544,1400 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:11:003
R$ 544,1200 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:11:673
R$ 544,1100 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:12:753
R$ 544,0900 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:13:803
R$ 544,0800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:14:667
R$ 544,0300 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:15:877
R$ 544,0700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:16:600
R$ 544,0200 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:17:433
R$ 543,9800 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:18:657
R$ 543,9700 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:20:207
R$ 543,9300 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:20:753
R$ 543,9700 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:40:21:627
R$ 543,9200 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:21:943
R$ 543,9000 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:22:853
R$ 543,8900 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:24:093
R$ 543,8400 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:25:873
R$ 543,6800 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:40:26:857
R$ 596,0000 30.508.137/0001-12 22/09/2020 14:40:27:210
R$ 543,6700 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:27:703
R$ 543,6200 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:28:673
R$ 543,6100 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:29:963
R$ 543,5900 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:30:817
R$ 543,6100 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:31:590
R$ 543,5800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:32:137
R$ 543,4700 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:40:33:670
R$ 543,4300 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:34:247
R$ 543,4200 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:34:973
R$ 543,3900 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:35:697
R$ 543,4200 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:35:940
R$ 543,3800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:36:560
R$ 543,3400 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:37:190
R$ 543,3300 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:38:523
R$ 543,2900 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:39:707
R$ 543,2800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:40:050
R$ 543,2500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:40:40:360
R$ 543,2300 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:41:257
R$ 543,2200 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:42:867
R$ 543,2400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:43:370
R$ 543,1900 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:44:320
R$ 543,1800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:44:677
R$ 543,2200 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:45:113
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R$ 543,1400 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:45:707
R$ 543,1300 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:46:193
R$ 543,1700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:46:413
R$ 543,0300 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:40:47:073
R$ 542,9900 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:47:700
R$ 543,1300 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:48:007
R$ 542,9800 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:48:460
R$ 542,9500 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:49:200
R$ 542,9800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:49:653
R$ 542,9400 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:50:293
R$ 542,9000 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:50:863
R$ 542,9400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:51:587
R$ 542,8900 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:52:133
R$ 540,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:40:52:777
R$ 542,8900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:53:240
R$ 539,9500 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:53:717
R$ 542,8700 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:40:53:900
R$ 539,9400 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:40:54:480
R$ 539,9900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:54:837
R$ 539,9500 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:40:55:117
R$ 539,9200 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:40:55:287
R$ 539,9400 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:56:157
R$ 539,8800 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:40:56:450
R$ 539,9100 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:57:587
R$ 539,8700 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:40:59:197
R$ 539,8200 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:41:01:043
R$ 539,9100 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:01:677
R$ 539,8100 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:02:587
R$ 539,7400 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:41:04:627
R$ 539,7300 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:06:033
R$ 539,7200 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:08:980
R$ 539,7100 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:09:627
R$ 539,7000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:11:363
R$ 539,6900 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:12:160
R$ 539,6800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:13:723
R$ 539,6700 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:14:780
R$ 539,6600 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:16:360
R$ 539,6200 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:41:18:167
R$ 539,6100 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:20:020
R$ 539,6500 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:21:710
R$ 539,6000 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:22:203
R$ 539,5900 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:23:683
R$ 539,4300 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:41:24:917
R$ 539,4200 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:27:350
R$ 539,4100 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:27:827
R$ 539,4000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:29:997
R$ 539,3900 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:30:590
R$ 539,2200 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:41:31:830
R$ 539,3800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:32:417
R$ 539,2100 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:33:450
R$ 539,2000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:35:900
R$ 539,1900 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:41:37:007
R$ 539,1800 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:41:38:387
R$ 537,6600 24.845.457/0001-65 22/09/2020 14:43:23:210
R$ 497,8300 33.260.627/0001-30 22/09/2020 14:43:24:950
R$ 525,0000 32.183.517/0001-50 22/09/2020 14:44:21:933
R$ 472,0000 20.425.201/0001-48 22/09/2020 14:44:22:753
R$ 525,0000 10.139.520/0001-33 22/09/2020 14:44:29:757
R$ 532,0000 30.802.043/0001-51 22/09/2020 14:44:42:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Aberto 22/09/2020
14:18:06

Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

22/09/2020
14:43:20

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 539,1800 e R$ 588,0700.

Encerrada Disputa
Fechada

22/09/2020
14:48:20 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 22/09/2020
14:48:20 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 22/09/2020
14:48:21

Item teve empate real para o valor 525,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

22/09/2020
15:53:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

22/09/2020
15:56:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/09/2020
14:52:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

23/09/2020
14:55:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/09/2020
15:02:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

23/09/2020
15:28:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/09/2020
17:20:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

23/09/2020
17:23:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Aceite 23/09/2020
17:40:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, pelo melhor lance de R$ 472,0000.

Habilitado 24/09/2020
15:17:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM - CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 22/09/2020
14:00:30

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das propostas
apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 22/09/2020
14:00:52

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
Pregoeiro 22/09/2020

14:07:31
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2020
14:07:31

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.

Pregoeiro 22/09/2020
14:18:06

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 22/09/2020
14:43:20

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
539,1800 e R$ 588,0700 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:48:20 do dia

22/09/2020.
Pregoeiro 22/09/2020

14:43:20
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$

997,8900 e R$ 998,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:48:20 do dia
22/09/2020.

Sistema 22/09/2020
14:48:20

O fornecedor da proposta no valor de R$ 588,0700 não enviou lance único e fechado para o
item 2.

Sistema 22/09/2020
14:48:20

O fornecedor da proposta no valor de R$ 565,0000 não enviou lance único e fechado para o
item 2.

Sistema 22/09/2020
14:48:20

O fornecedor da proposta no valor de R$ 587,0000 não enviou lance único e fechado para o
item 2.

Sistema 22/09/2020
14:48:20

A etapa fechada do item 2 foi encerrada.

Sistema 22/09/2020
14:48:20

O item 2 está encerrado.

Sistema 22/09/2020
14:48:21

O item 2 teve empate real para o valor 525,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 22/09/2020

14:48:21
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 22/09/2020
14:48:21

O item 1 está encerrado.
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Sistema 22/09/2020
14:48:21

O item 1 teve empate real para o valor 1.294,0600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 22/09/2020

14:48:22
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 22/09/2020
15:26:13

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
classificada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores,
aceita o valor de R$ 900,00?

Pregoeiro 22/09/2020
15:28:26

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
classificada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores,
aceita o valor de R$ 900,00?

30.802.043/0001-
51

22/09/2020
15:28:57

um momento

30.802.043/0001-
51

22/09/2020
15:29:44

Estamos no minimo para o item 1

Pregoeiro 22/09/2020
15:29:58

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Agradeço.

Pregoeiro 22/09/2020
15:31:25

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com
o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos pedido de anexo. V.Sª

deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance
ofertado contendo a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Sistema 22/09/2020
15:31:54

Senhor fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 22/09/2020
15:32:30

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Anexo convocado.

Pregoeiro 22/09/2020
15:35:25

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada para o item 02, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores, aceita o valor de R$ 400,00?

Pregoeiro 22/09/2020
15:37:50

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada para o item 02, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores, aceita o valor de R$ 400,00?

Pregoeiro 22/09/2020
15:40:06

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a) Licitante,
estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 22/09/2020
15:42:03

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 22/09/2020

15:42:57
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - O credenciamento
junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante

legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.

Pregoeiro 22/09/2020
15:43:38

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada para o item 02, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores, aceita o valor de R$ 400,00?

Pregoeiro 22/09/2020
15:43:51

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema 22/09/2020

15:45:06
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF:

30.802.043/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 22/09/2020

15:48:06
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Incumbirá ao

licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 22/09/2020

15:50:36
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ATENÇÃO:

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.

20.425.201/0001-
48

22/09/2020
15:51:10

BOA TARDE

Pregoeiro 22/09/2020
15:51:48

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Boa tarde.

20.425.201/0001-
48

22/09/2020
15:51:58

jÀ ESTAMOS COM NOSSO MENOR VALOR

Pregoeiro 22/09/2020
15:53:26

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Agradeço. O valor
ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável.
Convocaremos pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta

devidamente ajustada ao último lance ofertado contendo a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM,
BEM COMO ASSINADA.

Sistema 22/09/2020
15:53:50

Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM,
CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
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Pregoeiro 22/09/2020
15:54:07

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Anexo convocado.

20.425.201/0001-
48

22/09/2020
15:54:28

ESTAMOS PROVIDENCIANDO.

Pregoeiro 22/09/2020
15:55:28

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Agradeço.

Sistema 22/09/2020
15:56:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 22/09/2020
16:06:12

Srs(as) Licitantes, informo que encaminhei as propostas apresentadas à unidade
demandante para análise técnica das mesmas. Favor aguardar.

Pregoeiro 22/09/2020
16:53:45

Srs(as) Licitantes, informo que até o presente momento a unidade demandante não efetuou
a análise técnica das propostas apresentadas, razão pela qual, suspenderemos a presente

sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, às 14 horas. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 23/09/2020

14:00:48
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 23/09/2020
14:02:53

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor do
despacho proferido pela unidade requisitante: ..."Prezado Pregoeiro, como já citamos em
pregões anteriores, expressões "alternativas" não devem ser consideradas válidas para
análise dessa SEPAT. Em ambas as propostas, vê-se claramente que as especificações

técnicas foram copiadas de nosso Termo ...
Pregoeiro 23/09/2020

14:03:32
Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - ...de Referência. Assim, a expressão "Tensão de

funcionamento: 220V ou bivolt" não deixa claro qual o modelo que iremos receber. Perceba-
se que até a parte em que dizemos que serão aceitos também produtos com Selo Procel de
Eficiência Energética, foi copiado. Não se sabe se o porduto terá selo ENCE ou PROCEL. ...

Pregoeiro 23/09/2020
14:03:56

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - ... Dessa forma, devolvo os autos para continuidade e
ações que julgarem necessárias. ..."

30.802.043/0001-
51

23/09/2020
14:09:18

produto tem procel A, e a voltagem 220V, de acordo com a necessidade do órgão

Pregoeiro 23/09/2020
14:15:12

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Solicito o envio de uma proposta adequada ao que foi
informado pela unidade demandante, bem como o envio da apresentação contida no item

7.2 do Edital.
Pregoeiro 23/09/2020

14:15:22
Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Iremos convocar anexo.

Sistema 23/09/2020
14:15:34

Senhor fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 23/09/2020
14:17:48

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a) Licitante,
boa tarde. Transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante:

..."Prezado Pregoeiro, como já citamos em pregões anteriores, expressões "alternativas" não
devem ser consideradas válidas para análise dessa SEPAT. Em ambas as propostas, vê-se

claramente que as especificações técnicas foram copiadas de nosso Termo ...
Pregoeiro 23/09/2020

14:18:02
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ...de Referência.

Assim, a expressão "Tensão de funcionamento: 220V ou bivolt" não deixa claro qual o
modelo que iremos receber. Perceba-se que até a parte em que dizemos que serão aceitos
também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética, foi copiado. Não se sabe se o

porduto terá selo ENCE ou PROCEL. ...
Pregoeiro 23/09/2020

14:18:09
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... Dessa forma,

devolvo os autos para continuidade e ações que julgarem necessárias. ..."
Pregoeiro 23/09/2020

14:22:34
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - V.Sª tem alguma

consideração a fazer sobre o informado pela unidade demandante?
Pregoeiro 23/09/2020

14:23:05
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ATENÇÃO:

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.

Pregoeiro 23/09/2020
14:26:18

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a) Licitante,
estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Sistema 23/09/2020
14:27:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.802.043/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 23/09/2020
14:34:47

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ATENÇÃO:
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.

20.425.201/0001-
48

23/09/2020
14:47:01

BOA TARDE

20.425.201/0001-
48

23/09/2020
14:48:43

Vamos corrigir a proposta conforme solicitado.

Pregoeiro 23/09/2020
14:52:23

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Boa tarde. Solicito
o envio de uma proposta adequada ao que foi informado pela unidade demandante, bem
como o envio das apresentações contidas no item 7.2 do Edital. Iremos convocar anexo.

Sistema 23/09/2020
14:52:46

Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM,
CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 23/09/2020
14:53:01

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Anexo convocado.

20.425.201/0001-
48

23/09/2020
14:55:00

Favor abrir para anexar a proposta corrigida.

Sistema 23/09/2020
14:55:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, enviou o anexo para o ítem 2.
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Pregoeiro 23/09/2020
15:02:05

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Solicito o envio das
apresentações contidas no item 7.2 do Edital. Iremos convocar anexo.

Sistema 23/09/2020
15:02:23

Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM,
CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 23/09/2020
15:07:16

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Anexo convocado.

20.425.201/0001-
48

23/09/2020
15:24:41

Estou anexando.

Sistema 23/09/2020
15:28:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 23/09/2020
16:26:51

Srs(as) Licitantes, informo que encaminhei as propostas atualizadas à unidade demandante
para análise técnica das mesmas. Favor aguardar.

Pregoeiro 23/09/2020
17:15:59

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - A unidade demandante solicita o sequinte:... "a
proposta da empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI trouxe no anexo (0769294)

informações que suprem essas falhas de apresentação da proposta. Sugiro que ela seja
confirmada com o fornecedor. Ou seja, que fique registrado na proposta que o frigobar terá

capacidade de 117 litros ...
Pregoeiro 23/09/2020

17:16:24
Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - ... e que o consumo máximo é de 19 Kw/mês (de

acordo como folder) e não de 20 como está na proposta atual. ..."
Pregoeiro 23/09/2020

17:17:31
Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, de acordo com o parecer técnico da

unidade demandante, iremos convocar anexo para as confirmações citadas no referido
despacho.

Sistema 23/09/2020
17:17:52

Senhor fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 23/09/2020
17:18:13

Para PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - Anexo convocado.

Pregoeiro 23/09/2020
17:19:28

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Análise técnica da
unidade demandante: ..."Quanto à empresa EMPRESA N. B. DISTRIBUIDORA E

IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, o anexo 0769375 trás as informações
corretas em relação à capacidade e potência. Sugiro que também seja corrigida na proposta

que a capacidade é de 20 litros e a potência é de 620W. ..."
Pregoeiro 23/09/2020

17:19:46
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a) Licitante, de

acordo com o parecer técnico da unidade demandante, iremos convocar anexo para as
confirmações citadas no referido despacho.

Sistema 23/09/2020
17:20:00

Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM,
CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 23/09/2020
17:20:26

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Anexo convocado.

Sistema 23/09/2020
17:20:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.802.043/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 23/09/2020
17:23:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 23/09/2020
17:33:18

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Srs(as) Licitantes,
informo que encaminhei as propostas atualizadas à unidade demandante para análise técnica

das mesmas. Favor aguardar.
Pregoeiro 23/09/2020

17:39:45
Srs(as) Licitantes, informo que a unidade técnica proferiu parecer informando que as

propostas apresentadas pelas empresas PROSPERAR PRODUTOS EIRELI (item 01) e N. B.
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM (item 02) estão de acordo com

com o Edital.
Pregoeiro 23/09/2020

17:39:56
Iremos aceitar as propostas.

Pregoeiro 23/09/2020
17:43:41

Srs(as) Licitantes, tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima,
iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos amanhã, dia 24/09/2020, às

14:00 horas, para continuidade dos atos de documentações referentes ao processo de
habilitação. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 24/09/2020
14:01:36

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica. Informo que
passaremos para a fase de verificação das documentações referentes ao processo de

habilitação.
Sistema 24/09/2020

15:17:56
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 24/09/2020

15:18:23
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/09/2020 às 15:48:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

22/09/2020
16:55:00

Previsão de Reabertura: 23/09/2020 14:00:00.  Motivo: Análise técnica pela unidade
demandante das propostas apresentadas.

Reativado 23/09/2020
14:00:13

Suspensão
Administrativa

23/09/2020
17:45:00 Previsão de Reabertura: 24/09/2020 14:00:00.  Motivo: Encerramento do horário comercial.

Reativado 24/09/2020
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14:00:32

Abertura de Prazo 24/09/2020
15:17:56 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

24/09/2020
15:18:23 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/09/2020 às 15:48:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:49 horas do dia 24 de setembro de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO 
HERMINIO DE 
BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2020.09.24 
15:51:23 -03'00'

WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:
37408259449

Assinado de forma 
digital por WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259
449 
Dados: 2020.09.24 
16:05:27 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7052 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 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  0768124

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0769553

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

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

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

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

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

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0770311 E 0770358

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

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

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS EIRELI (0770322)

EMPRESA N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (0770374)

17 – Consta consulta ao Cadin? X  
EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS EIRELI (0770357)

EMPRESA N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (0770409)

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS EIRELI (0770356)

EMPRESA N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (0770407)

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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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

1) EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS EIRELI - ITEM
01: 

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0770344

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0770345

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0770346

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0770352

RELATÓRIO DE CREDENCIAMENTO: 0770349

RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 0770354

REGISTRO COMERCIAL: 0770317

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0770339

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0770326 E 0770331

CONSULTA CONSOLIDADA: 0770313

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0770343

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0770334

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0770341

 

2) EMPRESA N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORIA
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - ITEM 02: 

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0770396

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0770399

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0770400

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0770402

RELATÓRIO DE CREDENCIAMENTO: 0770401

RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 0770405

REGISTRO COMERCIAL: 0770364

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0770385

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0770379 E 0770383

CONSULTA CONSOLIDADA: 0770360

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0770393

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0770390

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0770388

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

CONSULTA CONSOLIDADA: 0770313 E 0770360

CERTIDÃO TCU PESSOA
FÍSICA: 0770325; 0770330, 0770376 E 0770381
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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

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0770414

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve
a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0770413

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

  NÃO OCORREU RECURSO

Propostas:

1) EMPRESA PROSPERAR PRODUTOS EIRELI (0769535) -
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31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

ITEM 01

2) EMPRESA N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (0769538) - ITEM 02

Resultado Fornecedor: 0770411

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2020, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770418 e o código CRC 5D1EFE2B.

0005763-77.2020.6.02.8000 0770418v8
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PROCESSO : 0005763-77.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO 62/2020. ADJUDICAÇÃO.

 

Parecer nº 1768 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
         Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso

XV, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procede-se
 à análise da regularidade do Pregão Eletrônico nº 62/2020,
objetivando o registro de preços de material permanente -
  consumo –  Frigobares e Micro-ondas,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0756580).

         Quanto às listas de verificação, exigidas por
força da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento (0770418).

           A seguir, o ANEXO VI - Análise de
conformidade prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico:

 

ItemQuestionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/19, art. 8, XIII,  e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0757421

0758040

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?                                                                   
                                                            

Ref. Decreto nº 10.024/19, art. 25.
SIM  

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 10.024/19, art. 8, XII, alíneas “a” até “j”.
SIM 0770414

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM  

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 10.024/2019, art. 8,XII, "c".
 Fase posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/19, art. 8, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

0770358

 0770358

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

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

 

SIM

 

0769287

0769370

 

PROSPERAR:

0770344

0770345

0770346 
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10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

0770313

 

NB
DISTRIBUIDOR:A

0770396

 0770399

 

 0770400

0770390

 

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019 e pelo Decreto nº 7.892/2013
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE SRP nº 62/2020 e subsequente
convocação da empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI,
CNPJ 30.802.043/0001-51 para assinatura da Ata Registro de
Preços para eventual fornecimento de material permanente -
frigobar, ao valor unitário de R$972,00 (novecentos e setenta
e dois reais) e valor total de R$19.440,00 (dezenove mil
quatrocentos e quarenta reais), conforme proposta comercial
(0769287) e da empresa N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 20.425.201/0001-48, para assinatura da Ata Registro de
Preços para eventual fornecimento de material permanente -
forno microondas, ao valor unitário de R$472,00
(quatrocentos e setenta e dois reais) e valor total de
R$14.160,00 (quatorze mil cento e sessenta reais), conforme
proposta comercial (0769370).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/09/2020, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771138 e o código CRC A77FE279.

0005763-77.2020.6.02.8000 0771138v11
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
Tendo em conta o parecer 1768 (0771138), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que atestou a
legalidade do procedimento, tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembargador Presidente, para a necessária
e competente deliberação, com a recomendação de que seja
procedida à homologação do PE SRP nº
62/2020 e subsequente convocação da empresa PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI, CNPJ 30.802.043/0001-51 para
assinatura da Ata Registro de Preços para eventual
fornecimento de material permanente - frigobar, ao valor
unitário de R$972,00 (novecentos e setenta e dois reais) e
valor total de R$19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e
quarenta reais), conforme proposta comercial (0769287) e da
empresa N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ
20.425.201/0001-48, para assinatura da Ata Registro de
Preços para eventual fornecimento de material permanente -
forno microondas, ao valor unitário de R$472,00
(quatrocentos e setenta e dois reais) e valor total de
R$14.160,00 (quatorze mil cento e sessenta reais), conforme
proposta comercial (0769370).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/09/2020, às 13:29, 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
0771313 e o código CRC BDCF3C97.

0005763-77.2020.6.02.8000 0771313v1
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PROCESSO : 0005763-77.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de material permanente. Frigobares e Micro-ondas.

 

Decisão nº 2304 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, por meio do Parecer nº 1768 (0771138), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n°
62/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual
fornecimento de material permanente - Frigobares e Forno
Microondas, para suprir a demanda do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0756580).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.802.043/0001-51,
com proposta comercial (0769287) para fornecimento de frigobar no
valor unitário de R$972,00 (novecentos e setenta e dois
reais) e valor total de R$19.440,00 (dezenove mil
quatrocentos e quarenta reais), e a empresa N. B.
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
20.425.201/0001-48, com proposta comercial (0769370) para
fornecimento de forno microoondas no valor unitário de R$472,00
(quatrocentos e setenta e dois reais) e valor total de
R$14.160,00 (quatorze mil cento e sessenta reais), em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0770414), mais o Termo de Adjudicação (0770413).

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/09/2020, às 18:37, 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
0772285 e o código CRC 64762D0A.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00062/2020 (SRP)

Às 13:20 horas do dia 01 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005763-
77.2020, Pregão nº 00062/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: FRIGOBAR
Descrição Complementar: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA ´A´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.294,0600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 972,0000 e a quantidade de 20
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 24/09/2020
15:57:40 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROSPERAR PRODUTOS

EIRELI, CNPJ/CPF: 30.802.043/0001-51, Melhor lance: R$ 972,0000

Homologado 01/10/2020
13:20:57

ANDREA CRISTINA
DE LIMA BELCHIOR

Item: 2
Descrição: FORNO MICROONDAS
Descrição Complementar: Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de
funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital e
relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato giratório;
08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A , aposta ao produto ou em sua
embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 612,5200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM , pelo melhor lance de R$
472,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 24/09/2020
15:57:40 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48,

Melhor lance: R$ 472,0000

Homologado 01/10/2020
13:21:04

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR
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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, 01 de outubro de 2020.

 

Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do
certame, conforme Decisão 2304, 0772285, e para informar que
consta convocação de cadastro de reserva aberta até amanhã, dia 02
de outubro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/10/2020, às 15:15, 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
0775949 e o código CRC 61F64DEC.

0005763-77.2020.6.02.8000 0775949v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  22/09/2020 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 81/2020
 Data de portaria:  25/03/2020
 Número do processo:  0005763-77.2020
 Número do pregão:  00062/2020 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material permanente Frigobares e Micro-ondas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

    Item 1

Descrição: FRIGOBAR
Descrição Complementar: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA ´A´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.294,0600  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 20 R$ 972,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 01/10/2020 13:20 Data/Hora Final: 02/10/2020 13:20
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 02/10/2020 18:52
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 972,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

01/10/2020
13:20:57

126.868.468-
60

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 01/10/2020
13:20 com data fim prevista para 02/10/2020 13:20 pelo valor de R$

972,0000.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

02/10/2020
18:52:41

126.868.468-
60 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 2

Descrição: FORNO MICROONDAS
Descrição Complementar: Forno Micro-ondas para uso doméstico. Características Técnicas MÍNIMAS: 01 Tensão de
funcionamento: 220V ou bivolt; 02 Capacidade entre 20 e 30 litros; 03 Potência mínima de 600W; 04 Display digital e
relógio; 05 Menu digital; 06 Luz interna e porta que permita a visualização do interior do micro-ondas; 07 Prato giratório;
08 Produto aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, possuindo Etiqueta Nacional de
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Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra A , aposta ao produto ou em sua
embalagem. Serão aceitos também produtos com Selo Procel de Eficiência Energética.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 612,5200  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

20.425.201/0001-
48

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAM 30 R$ 472,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 01/10/2020 13:21 Data/Hora Final: 02/10/2020 13:20
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 02/10/2020 18:52
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 472,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

01/10/2020
13:21:05

126.868.468-
60

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 01/10/2020
13:20 com data fim prevista para 02/10/2020 13:20 pelo valor de R$

472,0000.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

02/10/2020
18:52:42

126.868.468-
60 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, 02 de outubro de 2020.

 

Com a juntada da ata do cadastro de reserva (0777643),
devolvo os autos à SLC.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/10/2020, às 22:16, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777644 e o código CRC C439A966.

0005763-77.2020.6.02.8000 0777644v1

Despacho GSAD 0777644         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 523



05/10/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 05/10/2020 18:26:50
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6059493
   Data prevista de publicação: 06/10/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12986859 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 62-2020 -Duas
empresas.rtf

4d41430c9d19a38a
e0bfffc5942e2473 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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EXTRATO DE APOSTILA

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo Administrativo PAe 0005242-40.2014.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
10975329 ao Termo de Credenciamento 001/2013 da empresa Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência - BP Mirante.
Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Do Acréscimo e da Supressão de
Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra,
Diretor-Geral e pela empresa Magali Rogeria de Moura Leite e Patricia Vasconcelos Holland
Diretoras Administrativas.

EXTRATO DE APOSTILA

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo Administrativo PAe 0004658-70.2014.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
11353254 ao Termo de Credenciamento 053/2008 da empresa Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência - Hospital BP. Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Do
Acréscimo e da Supressão de Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região,
Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Magali Rogeria de Moura Leite
e Patricia Vasconcelos Holland Diretoras Administrativas.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 78/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0131. Objeto: Contratação de empresa ou profissional
autônomo para prestação de serviços especializados continuados de chaveiro para os
prédios que compõem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (prédio sede na Rua do
Acre nº 80, prédio da Rua Visconde de Inhaúma nº 68 e 02 (dois) pavimentos do prédio
da Rua D. Gerardo nº 46), com fornecimento de peças e utilização de mão de obra
especializada. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à
empresa DECOLAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 05/10/2020)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 120/2020

Processo nº TRF2-EOF-2019/0287. Objeto: Aquisição de microcomputadores e monitores
para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Seção Judiciária do Rio de Janeiro
(SJRJ) e Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES), através do Sistema de Registro de Preços,
atuando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES), como Participantes. O Senhor
Pregoeiro decidiu o pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) DECLARAR VENCEDORA do
item 1 a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.; b) ADJUDICAR o item 2 à
empresa TORINO INFORMÁTICA LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 05/10/2020)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 131/2020

Processo nº TRF2-EOF-2019/0284. Objeto: Aquisição de impressoras, através do Sistema de
Registro de Preços, para a Justiça Federal da 2ª Região, atuando o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro
(SJRJ) e Espírito Santo (SJES) como Participantes. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o
objeto do pregão em epígrafe à empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS LTDA., os itens 1 e 2.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 05/10/2020)

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000037, emitida em 25/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Fernando Gama de Miranda Netto. Objeto: Ministrar aula no curso "Novos
Temas de Direito Processual Civil". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da
Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento
de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 602,04 (seiscentos e dois reais e quatro
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00033.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000036, emitida em 25/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Humberto Dalla Bernardina de Pinho. Objeto: Ministrar aula no curso "Novos
Temas de Direito Processual Civil". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da
Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento
de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 602,04 (seiscentos e dois reais e quatro
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00033.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0035208-81.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
coordenadora e conteudista do "Curso Justiça Restaurativa - Um outro olhar para além
da Justiça Retributiva", na modalidade a distância; Contratada: Kátia Hermínia Martins
Lazarano Roncada (CPF nº 250.291.548-17); Valor Total: R$6.573,84 (seis mil quinhentos
e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso
II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0005903-25.2020. Objeto: Plano de subscrição para 75 licenças de software
PHPStorm pelo período de 24 meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/10/2020 das
11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas -
Porto Alegre/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00037-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 06/10/2020 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 20/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital
também disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 05/10/2020) 90030-00001-2020NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AV I S O

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

Processo nº: 0005039-84.2020.4.04.8000
Objeto: Contratação de empresa especializada para atuar na fiscalização da retomada do
saldo de obra do prédio da Subseção Judiciária de Blumenau.
Resultado do Julgamento do Envelope nº 01: Inabilitadas: Bráulio Vinícius Cardoso de
Souza Eireli - ME por não observar os itens 4.2.3.4 e 4.2.4.1 do Edital; RM Construções Civis
Ltda. por não observar itens 13.8, 4.2.3.3 e 4.2.3.4 do Edital; Stuqui Engenharia e
Construções Eireli por não observar itens 4.2.3.4 e 4.2.4.1 do Edital; Technique Assessoria
e Planejamento Ltda. - EPP, por não observar os itens 4.2.3.3, 4.2.3.4 e 4.2.3.6 do Edital.
Habilitada: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A.

O prazo recursal está aberto a partir da data desta publicação, conforme Artigo
nº 109 da Lei 8.666/1993.

Informações: através da Internet no site http://www.trf4.jus.br e por
intermédio dos telefones (51) 3213-3740/3745, das 11 às 19 horas.

Porto Alegre, 2 de outubro de 2020.
CHRISTIAN CEZAR DOS SANTOS LUZ

Presidente da CPL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 14/2020

O TRF 5ª Região torna publico que o objeto do Pregão Eletrônico nº 14/2020 (Aquisição de
switcches Extreme e serviços de consultoria em análise e resolução de problemas de rede)
foi adjudicado e homiolgado a empresa ARPSIST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº
70.064.316/0001-22),Itens 01, 02 e 03, com preço global de R$ 175.456,00 .

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIDEC - 05/10/2020) 090031-00001-2020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0001076-84.2020.6. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, visando a eventual e futura aquisição de materiais (pneus, bandeiras e açúcar),
especificados nos anexos que integram este ato convocatório ). Total de Itens Licitados: 11.
Edital: 06/10/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Avenida Antônio
da Rocha Viana, 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00033-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 06/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2020
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitações

(SIASGnet - 02/10/2020) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0001755-57.2020.6.02.8000; Objeto: contratação de empresa para a prestação
de serviço de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020 (Pregão
Eletrônico nº 54/2020, que restou fracassado). Fund. Legal: art. 24, inciso V da Lei nº
8.666/93. Empresas contratadas: a) VICTORIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ -
23.037.243/0001-08, com valor global para o 1º turno de R$ 16.777,20 ( itens: 15, 17, 19
e 20) e para o 2º turno, se houver, de R$ 1.595,88; b) T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA ME
(PrintCapas), CNPJ - 14.521.720/0001-07, com valor global para o 1º turno de R$ 25.378,60
( itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21 e 22 ), e para o 2º turno, se
houver, de R$ 6.341,12. Ratificação e autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA
DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL, em 03/10/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0001765-04.2020.6.02.8000; Objeto: contratação de empresa para a prestação
dos serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020 (Pregão
Eletrônico nº 61/2020, que restou fracassado). Fund. Legal: art. 24, inciso V da Lei nº
8.666/93. Empresa contratada: T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA ME, CNPJ -
14.521.720/0001-07, pelo valor global de R$ 8.118,20 ( itens: 1, 2, 3, 4 e 5). Ratificação e
autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL, em
03/10/2020.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0008596-68.2020.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ nº 34.028.316/0004-56, para fornecimento de
produtos e prestação de serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios;
Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93; Valor da contratação:
Despesas Ordinárias: R$ 156.000,00 e Despesas Pleitos Eleitorais: R$ 141.776,94;
Autorizado em 03/10/2020, pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO,
Presidente do TRE/AL.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2020

Processo SEI nº 0006186-37.2020.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 01/10/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 63/2020, que tem por objeto prestação de serviço de
extensão de garantia de softwares Alt-N, grupo 1, sendo para o item 1- Mdaemon - 1000
caixas postais, pelo valor de R$ 18.883,00 e item 2 - Security Plus -1000 caixas postais, pelo
valor de R$ 23.117,00, ambos por trinta e seis meses, adjudicado à empresa LPZIGLIO
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 04.023.725/0001-56, vencedora do objeto, pelo
valor global de R$ 42.000,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII,
da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 5 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2020

Processo SEI nº 0005163-56.2020.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 01/10/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 56/2020, que tem por objeto o fornecimento de material
de consumo - lixeiras, grupo 2, sendo o item 3 - 200 (duzentas) lixeiras Brinox 12 litros, ao
preço unitário de R$ 83,87, totalizando R$ 16.774,00 e o item 4 - 200 (duzentas) lixeiras
Brinox 30 litros, ao preço unitário de R$ 184,50, totalizando R$ 36.900,00, adjudicado à
empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ nº 92.823.764/0001-03, vencedora do objeto,
pelo valor global de R$ 53.674,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 5 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2020

Processo SEI nº 0006646-24.2020.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 03/10/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 64/2020, que tem por objeto o fornecimento de material
permanente - escaninho, material aço, tipo guarda-volume , adjudicado à empresa
METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 11.186.327/0001-16, vencedora do
objeto, pelo valor global de R$ 3.200,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió/AL, 5 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020

Processo Administrativo SEI nº 0005763-77.2020.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 27/09/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para
eventual fornecimento de material permanente - Frigobares e Forno Microondas, para
suprir a demanda do TRE - AL, convocando, para a devida assinatura da Ata de Registro de
Preços, às empresas: a)PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 30.802.043/0001-51, para
fornecimento de frigobar, no valor unitário de R$972,00 e valor total de R$19.440,00, e b)
N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº
20.425.201/0001-48, para fornecimento de forno microoondas, pelo valor unitário de
R$472,00 e valor total de R$14.160,00, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 4/2020

PARTES: União, através do TRE-AP, e a FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA -
FESAM. Objeto: Cooperação entre os partícipes, objetivando a validação dos trabalhos

eleitorais em horas de atividades complementares, visando a complementação de seu
ensino e aprendizagem e, também, a validação das horas-aulas do respectivo Treinamento
de Mesários, na modalidade a distância e/ou presencial. VIGÊNCIA: a partir da data de sua
assinatura. DATA DE ASSINATURA: em 02/10/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de
Oliveira, Presidente do TRE/AP, Maria Gorete Duarte de Morais, representante da
conveniada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PAD 7919/2020 - PAD/TRE-AM. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto:
Aquisição de CHIPs telefônicos pré-pagos com recarga para utilização durante a eleição, em
primeiro e segundo turnos, se houver. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Contratada: REDE FLEX COM E SERV DE TELEFONIA LTDA (CNPJ
06.207.421/0001-74). Valor: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Fundamentação Legal:
Art. 24, V da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. Na oportunidade, declarado deserto
o Pregão Eletrônico nº 23/2020. Data da Autorização: 30/09/2020 pelo Diretor-Geral. Data
da Ratificação: 02/10/2020.

RUY MELO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PAD nº 7919/2020/TRE-AM. O Diretor-Geral do TRE/AM declara DESERTO o
Pregão nº 23/2020 realizado em 11/09/2020, nos termos da decisão do Exmo. Sr.
Presidente, documento nº 132.357/2020, do Processo Administrativo Digital em epígrafe.

RUY MELO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

R E T I F I C AÇ ÃO

Processo: 9032/2020 - PAD/TRE/AM, publicado no DOU n. 191, de 05/10/2020,
seção 3, pág. 119, onde se lê "Processo 9033/2020 TRE-AM", leia-se "Processo 9032/2020
TRE-AM.".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 0135325-58.2020

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 8/2020, firmado entre o Tribunal Regional da
Eleitoral da Bahia e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia. OBJETO: Curso
ministrado via EAD dia 10.03.2020 para a OAB-BA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93
e alterações, regulamentada pelos Decretos Federais n° 93.872/86 e 7.423/10.
SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, pelo TRE/BA, e Dr. Fabrício de Castro
Oliveira, pela OAB-BA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 69/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 212072016. ,
publicada no D.O.U de 15/09/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada em análise de água e tratamento de poços e reservatórios de água, em
estrita conformidade com o estabelecido neste Edital e anexos. Novo Edital: 06/10/2020
das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21 Centro -
FORTALEZA - CEEntrega das Propostas: a partir de 06/10/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/10/2020, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIDEC - 05/10/2020) 070007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 20104/2019. Objeto: Contratação de empresa de som e imagem para realizar
sonorização, filmagem e transmissão.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/10/2020 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro -
Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00081-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 06/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 19/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 05/10/2020) 70007-00001-2020NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 14.429/2020. Espécie: Contrato n.º 217/2020. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e MINAS TURISMO E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: é a
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de veículos, com
motorista, tipo Sedan, observadas as quantidades de diárias do item 2 do Capítulo 1 e
demais especificações do Edital do P.E. nº 68/2020 e seus anexos. Fundamento Legal: o
Pregão Eletrônico nº 68/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019;
nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo
administrativo n.º 14.429/2020; não contrariem o interesse público; nas determinações da
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; bem como no PAD N.º 14.429/2020. Assinam: pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Rodrigo Vieira
Cortes. Data: 04/10/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 131/2019 celebrado com a empresa COINSTEL
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI. Objeto: visa prorrogar o Contrato por mais 12 (doze)
meses, a partir de 2 de janeiro de 2021. Fundamento: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e
na autorização do Diretor-Geral constante do Processo Administrativo Digital n.º
15.290/2020. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e pela empresa,
Maria das Graças Moraes Guerra. DATA: 30/09/2020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 12/2020, firmado em 05/10/2020, com a empresa LTA-RH Informática
Comércio, Representações Ltda. (CNPJ: 94.316.916/0005-22); Objeto: Aquisição de switches
para a rede local do TRE-DF, contemplando serviços de instalação, configuração,
treinamento, repasse de conhecimento e suporte técnico; Fundamento legal: Pregão
Eletrônico SRP nº 20/2019; Processo: 0004657-67.2019.6.07.8100; Vigência: 12 (doze)
meses; Valor: R$ 310.000,00; Signatários: Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do
TRE/DF, e Sr. Alexander Costa Barcelos.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de auxiliar de
consultório dentário. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.
Contratada: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.482.840/0001-38.
Resumo do Objeto: Revisão contratual em razão da diminuição das alíquotas
previdenciárias do Sistema S no período de abril a junho de 2020, decorrente da MP
nº 932/2020, bem como da exclusão da Contribuição Social de 10% sobre o FGTS
decorrente da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, alterando a Cláusula Quinta.
Novo valor mensal do contrato a partir de 01/07/2020: R$ 4.063,37. Novo valor total
estimado do contrato: R$ 175.414,77, sendo R$ 21.117,70 liquidados em 2017, R$
39.590,55 liquidados em 2018, R$ 43.473,65 liquidados em 2019, R$ 48.478,00
estimados para 2020 e R$ 22.754,87 estimados para 2021. Fundamentação Legal: art.
65, §5º, da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 02/10/2020. Processo SEI: 0004886-
72.2020.6.08.8000
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Data: 14/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - fita pra impressora EPSON LQ 590, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 2.631,00.

Resultado: a empresa MIX PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.180.611/0001-27, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 1.410,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte I
Publicação do Aviso de Homologação no DOU - Parte II
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 59/2020
SEI 0006300-10.2019.6.02.8000

Data: 15/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de
aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, de acordo com as especificações do edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 16.975,00.

Resultado: a empresa E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 31.055.855/0001-43, venceu a licitação pelo valor total de R$16.500,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 62/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 22/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor unitário estimado: Item 1: R$ 1.294,06; Item 2: R$ 612,52.
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Resultado: venceram a licitação às empresas a)PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ
nº 30.802.043/0001-51, para fornecimento do item 1, frigobar, no valor unitário de
R$972,00   e b) N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 20.425.201/0001-48, para fornecimento do item 2,
forno microondas, pelo valor unitário de R$472,00.

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 63/2020
SEI 0006186-37.2020.6.02.8000

Data: 28/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon
1000 caixas postais e item 2 -  Security Plus 1000 caixas postais, ambos por trinta e seis meses),
conforme  especificações descritas no Anexo I deste edital.

Valor estimado: R$ 42.536,68.

Resultado: a empresa LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 04.023.725/0001-56, venceu
a licitação pelo valor global de R$ 42.000,00.

Documentos:
Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 64/2020
SEI 0006646-24.2020.6.02.8000

Data: 29/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente - Guarda-Volumes com 2 módulos e 8 (oito) portas,
fabricado em aço galvanizado, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A
do edital.

Valor estimado: R$ 3.200,00
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Resultado: a empresa METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 11.186.327/0001-16,
venceu a licitação pelo valor global de R$ 3.200,00.

 Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
 Publicação do Aviso de Homologação no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

 Mapa do site
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A /2020 

Processo nº 0005763-77.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2020

Aos 19 dias do mês outubro  de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI,
CNPJ sob o nº 30.802.043/0001-51, sediada na Rua Timburé, 30, Qd 73, lt  18, St Santa
Genoveva,  Goiânia/Go,  CEP:  74.670-340,  Tel  (62)  3945-9847, E-mail:
prosperarprodutos@gmail.com,  representada por  Luciana  Maria  Pereira, portadora  da
Carteira de Identidade nº 4546387, inscrita no CPF sob o nº 001.917.571-01, para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I
e I-A do Pregão Eletrônico nº 62/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2020:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

01 Refrigerador Tipo Frigobar, 
cor branca

Características Técnicas 
MÍNIMAS:

01  –  Tensão  de
funcionamento:  220V  ou
bivolt, 60 Hz;

02 – Volume total de 110
a 125 litros;

03  –  Refrigerador  e
congelador acoplados;

CONSUL
CRC12CB 

UNID. 20 972,00 19.440,00 
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04  –  Gabinete  em  aço
com  tratamento  anti-
ferrugem  e  pintura
eletrostática,  na  cor
branca, com secagem em
estufa  de  alta
temperatura;

05  –  Pés  ajustáveis  para
obter  o  nivelamento
adequado;

06  –  Prateleiras
removíveis  e  local
apropriado para garrafas;

07  –  Termostato  para
ajuste de temperatura;

08  –  Consumo  máximo
(Kw/mês): 20,0;

09 – Produto aprovado no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do
Inmetro,  possuindo
Etiqueta  Nacional  de
Conservação  de  Energia
(ENCE) da classe de maior
eficiência,  representada
pela  letra  “A”,  aposta  ao
produto  ou  em  sua
embalagem. Serão aceitos
também  produtos  com
Selo  Procel  de  Eficiência
Energética.

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 62/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A /2020                                                                                          2

Ata de Registro de Preços N°16-A/2020 sem assinaturas (0789040)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 531



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir
da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

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

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 objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

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

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

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
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j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) 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;

l) 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;

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

n) 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 Di-
reito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo,  nº 7.200-D, Bairro Serraria,  Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

6.7.     O objeto  que  estiver  em desacordo  com as  especificações  do  edital  terá  seu
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recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

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

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)  por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
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configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

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

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

7.4.4.  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.

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

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

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
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7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar  da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
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         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

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

11 - DA PUBLICAÇÃO.

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

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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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, 19 de outubro de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador  Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:

Luciana Maria Pereira
Representante da Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-B /2020 

Processo nº 0005763-77.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2020

Aos 19 dias do mês outubro  de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa  N.  B.  DISTRIBUIDORA  E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- ME, CNPJ nº 20.425.201/0001-48,
sediada na SIBS, QD 03, CJ CL 01, Lote 03, Loja N. Bandeirante – DF, CEP: 71.736-504, Tel.
(61)  3877-4446  /  3222-2811, E-mail:  nbdistribuidorabsb@gmail.com,  representada por:
Eliandro  Rodrigues de  Morais, portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  2104908,  SSP/DF,
inscrito no CPF sob o nº 713.766.071-15, para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
62/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº  62/2020:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

02 Forno Micro-ondas para uso 
doméstico

Características  Técnicas
MÍNIMAS:

01  –  Tensão  de
funcionamento:  220V  ou
bivolt;

02 – Capacidade entre 20
e 30 litros;

03  –  Potência  mínima de
600W;

CONSUL
CMA20 

UNID. 30 472,00 14.160,00 
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04  –  Display  digital  e
relógio;

05 – Menu digital;

06  –  Luz  interna  e  porta
que  permita  a
visualização do interior do
micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08 – Produto aprovado no
Programa Brasileiro de Eti-
quetagem (PBE) do Inme-
tro,  possuindo  Etiqueta
Nacional  de  Conservação
de Energia (ENCE) da clas-
se de maior eficiência, re-
presentada pela letra “A”,
aposta ao produto ou em
sua  embalagem.  Serão
aceitos  também produtos
com  Selo  Procel  de  Efi-
ciência Energética.

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 62/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir
da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:
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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 objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

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

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

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) 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;
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l) 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;

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

n) 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 Di-
reito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo,  nº 7.200-D, Bairro Serraria,  Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

6.7.     O objeto  que  estiver  em desacordo  com as  especificações  do  edital  terá  seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

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

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)  por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-B /2020                                                                                          6

Ata de Registro de Preços N°16-B/2020 sem assinaturas (0789043)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 545



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

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

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

7.4.4.  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.

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

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

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
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7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar  da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

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

11 - DA PUBLICAÇÃO.

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

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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, 19 de outubro de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador  Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:

Eliandro Rodrigues de Morais
Representante da Empresa
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Encaminho, para fins de Check list, a ARP n° 16-A/2020 e a ARP n° 16-B/2020, eventos
SEI nº 0789040 e 0789043, respectivamente.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 19/10/2020, 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
0789049 e o código CRC 2DC7286C.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.802.043/0001-51
Razão Social: PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
Nome Fantasia: PROSPERAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/07/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/12/2020
FGTS 25/10/2020
Trabalhista Validade: 29/01/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/12/2020
Receita Municipal Validade: 13/11/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 19/10/2020 15:42 de
CPF: 739.893.124-72      Nome: NEILTON SOUZA SILVA JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/10/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/01/2021
FGTS 23/10/2020
Trabalhista Validade: 09/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/01/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 19/10/2020 15:43 de
CPF: 739.893.124-72      Nome: NEILTON SOUZA SILVA JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0005763-77.2020.6.02.8000

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

   
Item                                               Questionário

   Sim
Não     
  N/A

       
Evento

      1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

    SIM
     0772285 
       
 0789040     
     0789043

      2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da
contratada foram juntadas aos autos e estão todas válidas?

    SIM
     0789095 
       
 0789101

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/10/2020, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789119 e o código CRC ADCD9B88.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.

 

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos, após realização do Check

List, 0789119.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/10/2020, 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
0789129 e o código CRC B0B1B909.
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: prosperarprodutos@gmail.com
Data: 19/10/2020 04:08 PM
Assunto: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-A/2020 - TRE-AL

 
Prezado Sra. Luciana Maria Pereira
 
Representante da empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da ARP nº 16-A/2020,
tendo como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 
c) Reconhecer a firma em uma das vias;
 
d) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br, na data de
hoje.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
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Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
1k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
44k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 16-A-2020- PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI - PA  0005763-
77.2020.pdf

Tamanho:
88k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: nbdistribuidorabsb@gmail.com
Data: 19/10/2020 04:13 PM
Assunto: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-B/2020 - TRE-AL

 
Prezado Sr. Eliandro Rodrigues de Morais
 
Representante da empresa N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-
ME.
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da ARP nº 16-B/2020,
tendo como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 
c) Reconhecer a firma em uma das vias;
 
d) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br, na data de
hoje.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
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Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
1k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
44k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 16-B-2020- N. B.
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - PA
 0005763-77.2020.pdf

Tamanho:
88k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: Luciana Licitações e Contratos <luciana@brasillprodutos.com.br>
Para: "'sandraalexandre'" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Data: 19/10/2020 04:31 PM
Assunto: RES: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-A/2020 - TRE-AL
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Boa tarde!
Confirmo o recebimento da Ata.
 
Luciana Maria
Licitações e Contratos
Fone: (62) 3945-9847/3945-8939/3204-6275
End.: Rua da Pátria, nº 239, Qd 73, Lt 18, St Santa Genoveva, Goiânia/Go, Cep.: 74.670-300
“Descobri que, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter” – Thomas Jefferson
 
De: sandraalexandre [mailto:sandraalexandre@tre-al.jus.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 16:09
 Para: prosperarprodutos@gmail.com

 Assunto: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-A/2020 - TRE-AL
 
 
Prezado Sra. Luciana Maria Pereira
 
Representante da empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da ARP nº 16-A/20
tendo como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 
c) Reconhecer a firma em uma das vias;
 
d) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 SLC / COMAP

 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br, na dat
hoje.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
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De: NB DISTRIBUIDORA <nbdistribuidorabsb@gmail.com>
Para: sandraalexandre <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Data: 19/10/2020 04:43 PM
Assunto: Re: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-B/2020 - TRE-AL

Boa tarde!

Segue ata assinada.

Att,

Leandro Rodrigues

Em seg., 19 de out. de 2020 às 16:13, sandraalexandre <sandraalexandre@tre-
al.jus.br> escreveu:

 
Prezado Sr. Eliandro Rodrigues de Morais
 
Representante da empresa N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI- ME.
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da ARP nº 16-
B/2020, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 
c) Reconhecer a firma em uma das vias;
 
d) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br, na data
de hoje.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
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CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

 

 

 
 

 

 

-- 
 61-3877-4446

61-3222-2811
NB DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD E EQUIP EIRELI ME
CNPJ 20.425.201/0001-48
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Arquivo: TREAL MICRO-ONDAS
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: valeskaemidio@gmail.com, "Valeska Soares Emídio Cunha"
<valeskacunha@tre-al.jus.br
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 19/10/2020 07:04 PM
Assunto: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-B/2020 - TRE-AL

Boa noite Valeska,
 
Encaminho para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a ARP nº 16-B/2020 - TRE-AL, PA SEI 0005763-
77.2020.6.02.8000, após assinatura digital da empresa.
 
Atenciosamente,
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

 

 

 
 

From: NB DISTRIBUIDORA <nbdistribuidorabsb@gmail.com>
 To: sandraalexandre <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Date: Mon, 19 Oct 2020 16:43:24 -0300
 Subject: Re: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-B/2020 - TRE-AL

  
Boa tarde!
 
Segue ata assinada.
 
Att,
 
 
Leandro Rodrigues
 
Em seg., 19 de out. de 2020 às 16:13, sandraalexandre <sandraalexandre@tre-al.jus.br> escreveu:

 
Prezado Sr. Eliandro Rodrigues de Morais
 
Representante da empresa N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI- ME.
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da ARP nº 16-
B/2020, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
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b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 
c) Reconhecer a firma em uma das vias;
 
d) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br, na
data de hoje.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

 

 

 
 

 

 
 
 
--
61-3877-4446
61-3222-2811
NB DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD E EQUIP EIRELI ME
CNPJ 20.425.201/0001-48
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Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:

2k
Tipo de Conteúdo:
text/plain
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: valeskaemidio@gmail.com, "Valeska Soares Emídio Cunha"
<valeskacunha@tre-al.jus.br
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 21/10/2020 01:28 PM
Assunto: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-A/2020 - TRE-AL

Boa tarde Valeska,
 
Encaminho para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a ARP nº 16-A/2020 - TRE-AL, PA SEI 0005763-
77.2020.6.02.8000, após assinatura digital da empresa.
 
Atenciosamente,
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

 

 

 
 

From: Luciana Licitações e Contratos <luciana@brasillprodutos.com.br>
 To: "'sandraalexandre'" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 21 Oct 2020 13:03:33 -0300
 Subject: RES: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-A/2020 - TRE-AL
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Boa tarde!
Segue ata assinada!
 
Luciana Maria
Licitações e Contratos
Fone: (62) 3945-9847/3945-8939/3204-6275
End.: Rua da Pátria, nº 239, Qd 73, Lt 18, St Santa Genoveva, Goiânia/Go, Cep.: 74.670-300
“Descobri que, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter” – Thomas Jefferson
 
De: sandraalexandre [mailto:sandraalexandre@tre-al.jus.br]

 Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 16:09
 Para: prosperarprodutos@gmail.com

 Assunto: Solicitação. Assinatura. ARP nº 16-A/2020 - TRE-AL
 
 
Prezado Sra. Luciana Maria Pereira
 
Representante da empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da ARP nº 16-
A/2020, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 
c) Reconhecer a firma em uma das vias;
 
d) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 SLC / COMAP

 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br, na 
de hoje.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
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3k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
25k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N 16-A-2020- PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI - PA  0005763-
77.2020 (00000002).pdf

Tamanho:
2850k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A /2020 

Processo nº 0005763-77.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2020

Aos 19 dias do mês outubro  de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI,
CNPJ sob o nº 30.802.043/0001-51, sediada na Rua Timburé, 30, Qd 73, lt  18, St Santa
Genoveva,  Goiânia/Go,  CEP:  74.670-340,  Tel  (62)  3945-9847, E-mail:
prosperarprodutos@gmail.com,  representada por  Luciana  Maria  Pereira, portadora  da
Carteira de Identidade nº 4546387, inscrita no CPF sob o nº 001.917.571-01, para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I
e I-A do Pregão Eletrônico nº 62/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2020:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

01 Refrigerador Tipo Frigobar, 
cor branca

Características Técnicas 
MÍNIMAS:

01  –  Tensão  de
funcionamento:  220V  ou
bivolt, 60 Hz;

02 – Volume total de 110
a 125 litros;

03  –  Refrigerador  e
congelador acoplados;

CONSUL
CRC12CB 

UNID. 20 972,00 19.440,00 
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04  –  Gabinete  em  aço
com  tratamento  anti-
ferrugem  e  pintura
eletrostática,  na  cor
branca, com secagem em
estufa  de  alta
temperatura;

05  –  Pés  ajustáveis  para
obter  o  nivelamento
adequado;

06  –  Prateleiras
removíveis  e  local
apropriado para garrafas;

07  –  Termostato  para
ajuste de temperatura;

08  –  Consumo  máximo
(Kw/mês): 20,0;

09 – Produto aprovado no
Programa  Brasileiro  de
Etiquetagem  (PBE)  do
Inmetro,  possuindo
Etiqueta  Nacional  de
Conservação  de  Energia
(ENCE) da classe de maior
eficiência,  representada
pela  letra  “A”,  aposta  ao
produto  ou  em  sua
embalagem. Serão aceitos
também  produtos  com
Selo  Procel  de  Eficiência
Energética.

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 62/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir
da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

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

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 objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

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

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

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
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j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) 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;

l) 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;

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

n) 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 Di-
reito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo,  nº 7.200-D, Bairro Serraria,  Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

6.7.     O objeto  que  estiver  em desacordo  com as  especificações  do  edital  terá  seu
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recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

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

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)  por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
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configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

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

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

7.4.4.  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.

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

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

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
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7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar  da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
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         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

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

11 - DA PUBLICAÇÃO.

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

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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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, 19 de outubro de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador  Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:

Luciana Maria Pereira
Representante da Empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-B /2020 

Processo nº 0005763-77.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2020

Aos 19 dias do mês outubro  de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa  N.  B.  DISTRIBUIDORA  E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- ME, CNPJ nº 20.425.201/0001-48,
sediada na SIBS, QD 03, CJ CL 01, Lote 03, Loja N. Bandeirante – DF, CEP: 71.736-504, Tel.
(61)  3877-4446  /  3222-2811, E-mail:  nbdistribuidorabsb@gmail.com,  representada por:
Eliandro  Rodrigues de  Morais, portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  2104908,  SSP/DF,
inscrito no CPF sob o nº 713.766.071-15, para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
62/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº  62/2020:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

02 Forno Micro-ondas para uso 
doméstico

Características  Técnicas
MÍNIMAS:

01  –  Tensão  de
funcionamento:  220V  ou
bivolt;

02 – Capacidade entre 20
e 30 litros;

03  –  Potência  mínima de
600W;

CONSUL
CMA20 

UNID. 30 472,00 14.160,00 
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04  –  Display  digital  e
relógio;

05 – Menu digital;

06  –  Luz  interna  e  porta
que  permita  a
visualização do interior do
micro-ondas;

07 – Prato giratório;

08 – Produto aprovado no
Programa Brasileiro de Eti-
quetagem (PBE) do Inme-
tro,  possuindo  Etiqueta
Nacional  de  Conservação
de Energia (ENCE) da clas-
se de maior eficiência, re-
presentada pela letra “A”,
aposta ao produto ou em
sua  embalagem.  Serão
aceitos  também produtos
com  Selo  Procel  de  Efi-
ciência Energética.

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 62/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir
da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:
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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 objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

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;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-B /2020                                                                                          3

Ata de Registro de Preços nº 16-B/2020 ASSINADA (0796168)         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 586



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de Pre-
gão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo to-
das as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

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

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

e) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa;

i)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

j)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

k) 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;
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l) 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;

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

n) 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 Di-
reito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos  a  partir  do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  na  Seção  de
Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo,  nº 7.200-D, Bairro Serraria,  Maceió/AL,
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16hs
às sextas-feiras.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência. A Seção de Almoxarifado informará, no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis,  contados  da  comunicação  da  SEALMOX,  após  os  testes  e  conferências
necessárias e consequente aceitação.

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

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

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

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

6.7.     O objeto  que  estiver  em desacordo  com as  especificações  do  edital  terá  seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

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

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)  por dia,  sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de  atraso  injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
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derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

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

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

7.4.4.  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.

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

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

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
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7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

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

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

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar  da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Aplica-se  ao  presente  processo  as  disposições  estabelecidas  no  Plano  de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável;

b) 0que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d)  que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

e) que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética, aprovados no
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta ao produto e/ou em
sua embalagem;

f) que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que
disponíveis no mercado.

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

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

11 - DA PUBLICAÇÃO.

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

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões  originadas  deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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, 19 de outubro de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador  Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:

Eliandro Rodrigues de Morais
Representante da Empresa
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13046293 Extrato Ata de Registro de Precos n 16-A-2020 -PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI.rtf

197dfca777d772b6
cae193bbacfd7e90 4,00 R$

132,16
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132,16
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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 05302020110300116
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Nº 209, terça-feira, 3 de novembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

0033572b, Edson Roberto de Oliveira/ 0007914f, Erika Nunes Dias/ 0038874j, Flavio de Sa
Salgado/ 0036894f, Francislene Alvarenga de Souza/ 0003221j, Gabriel Schopf Reis/
0016811h, Janaina Gaspar de Souza/ 0010338k, Juliane dos Santos Genovez/ 0010521b,
Katia Cristina de Oliveira/ 0034242h, Lais Teixeira Arantes de Oliveira/ 0008201g, Lucas de
Almeida Santos/ 0011606d, Luciana da Silva Leite/ 0008003c, Ludmilla Alves Brasil/
0016955j, Luiz Henrique da Lomba/ 0004267f, Marcelo Duarte Tavares/ 0006253e, Michele
Arantes Silva/ 0036084d, Paulo Alexandre da Silva/ 0008998j, Paulo Sergio Rocha Junior/
0000727e, Raquel Ribeiro Cavalcante/ 0003050i, Rodrigo de Paula Silveira Bandeira de
Mello/ 0003576c, Sabrina Sodre Silva/ 0025706a, Vinicius de Carvalho e Silva/ 0032842k,
Wadyson Heneas Costa Santos/ 0034803k, Wagner Alves da Silva Marcarini/ 0001734g,
Yanara Gabriele Souza da Silva/ 0006635h, Yure Alves de Souza Santos/

35 Candidato(s) nesta opção
Cargo/área/especialidade: T04 - Téc Jud - Área Apoio Espec - Espec

Informática
Unidade de Classificação: TRF 3ª Região
Número, Nome
0012950b, Cassia dos Santos Freitas/ 0012628h, Fellipe Castro dos Santos/

0012774h, Jose Henrique da Silva/
3 Candidato(s) nesta opção

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0039746-08.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
coordenadora pedagógica do Curso "O Direito dos Povos Indígenas - Uma reflexão
necessária"; Contratada: Therezinha Astolphi Cazerta (CPF nº 049.470.018-10); Valor Total:
R$1.399,20 (um mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos); Fundamento Legal:
Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização:
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0039623-10.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no Curso "O Direito dos Povos Indígenas - Uma reflexão necessária", na
modalidade à distância; Contratado: Gustavo Hamilton de Sousa Menezes (CPF nº
803.577.091-87); Valor Total: R$75,00 (setenta e cinco reais); Fundamento Legal: Artigo 25,
inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0039618-85.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formadora no Curso "O Direito dos Povos Indígenas - Uma reflexão necessária", na
modalidade a distância; Contratada: Carolina Augusta de Mendonça Rodrigues dos Santos
(CPF nº 692.262.881-00); Valor Total: R$71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0039619-70.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formadora no Curso "O Direito dos Povos Indígenas - Uma reflexão necessária", na
modalidade a distância; Contratada: Maria Judite da Silva Ballerio Guajajara (CPF nº
063.152.663-39); Valor Total: R$71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0039620-55.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no Curso "O Direito dos Povos Indígenas - Uma reflexão necessária", na
modalidade a distância; Contratado: Levi Marques Pereira (CPF nº 294.533.641-34); Valor
Total: R$75,00 (setenta e cinco reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado
com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo,
Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0039626-62.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no Curso "O Direito dos Povos Indígenas - Uma reflexão necessária", na
modalidade a distância; Contratado: Edilson Vitorelli Diniz Lima (CPF nº 052.574.826-14);
Valor Total: R$75,00 (setenta e cinco reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II,
combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto
Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0039612-78.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no Curso "O Direito dos Povos Indígenas - Uma reflexão necessária", na
modalidade a distância; Contratado: Luiz Henrique Eloy Amado (CPF nº 012.196.381-02);
Valor Total: R$75,00 (setenta e cinco reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II,
combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto
Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0039605-86.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de
palestrante como formador no Curso "O Direito dos Povos Indígenas - Uma
reflexão necessária", na modalidade a distância; Contratado: Paulo Gustavo
Guedes Fontes (CPF nº 534.230.385-00); Valor Total: R$75 (setenta e cinco
reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13,
inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo,
Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°37/2020. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:CBL
EMPREENDIMEMTOS LTDA. CNPJ n°13.838.224/0001-19. Objeto: Execução de obras de
reforma em elementos de pavimentação externa e de wc´s, de construção de depósito de
resíduos sólidos e reparação de revestimento das fachadas do Edifício Sede do TRF5ªR.
Fundamento Legal: Pregão n°13/2020-TRF5ªR; PAV n°0005158-11.2020.4.05.7000-TRF5ªR
Lei n°10.520/2002; Dec.3.555/2000; Dec.10.024 /2019; L.C.n°123/2006; Dec.8.538/2015; IN
n° 05/2017-SEGE/MPDG; Res.114/2020-CNJ; IN n° 01/2010-SLTI/MPOG e Lei n°8.666/1993.
Valor:R$ 1.480.852,21 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e
dois reais e vinte e um centavos). Recursos Orçamentários: PT-168457; ED-449051; NE
n°790/2020, datada de 14/10/2020, na modalidade global no valor de R$ 977.721,23.
Vigência: 360(trezentos e sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Contrato.
Assinatura:27/10/2020. Assinam:Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-
TRF5ªR. e Bruno Silva de Albuquerque, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo nº 0000903-94.2019.6.01.8000. Convênio. Partícipes: Tribunal Regional Eleitoral
do Acre, CNPJ 05.910.642/0001-41, e Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12.
Objeto: concessão de empréstimos consignado em folha de pagamento. Vigência: 60
(sessenta) meses. Data de assinatura: 06/01/2020. Assinam: Jonathas Santos Almeida de
Carvalho, Diretor Geral do TRE-AC, e Jefferson Ladislau Pereira e Michelle de Mello Souza
Duarte, representantes do Banco Bradesco S/A.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0000462-16.2019. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, para futura e eventual aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia
da informação, com o objetivo de substituir a solução appliance de backup em disco, para
atender às necessidades de proteção de dados do Tribunal Regional Eleitoral do Acre,
incluindo instalação, configuração, treinamento (hands-on) e garantia.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 03/11/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av.
Antônio da Rocha Viana, N. 1389, - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00036-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 03/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/11/2020
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitação

(SIASGnet - 28/10/2020) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-B/2020; Proc. SEI nº 0005763-77.2020.6.02.8000; PE nº 62/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº
7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU; Assinatura: 24/10/2020; Objeto: Registro de Preços de
material permanente - Frigobares e Micro-ondas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o
PE nº 62/2020, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas
de Registro de Preços); N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI- ME, CNPJ nº 20.425.201/0001-48, Item 02(Forno Micro-ondas),
CONSUL, UNIDADE, 30, R$ 472,00 , R$ 14.160,00 .

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-A/2020; Proc. SEI nº 0005763-77.2020.6.02.8000; PE nº 62/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº
7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU; Assinatura: 24/10/2020; Objeto: Registro de Preços de
material permanente - Frigobares e Micro-ondas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o
PE nº 62/2020, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas
de Registro de Preços); PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 30.802.043/0001-51, Item
01(Refrigerador Tipo Frigobar), CONSUL, UNIDADE, 20, R$ 972,00, R$ 19.440,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0001761-64.2020. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte
para equipamentos HPE em uso neste Tribunal, conforme especificações descritas no
Anexo I do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/11/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00084-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 03/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/11/2020
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 29/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 084/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. OBJETO: Prestação de
serviço de locação de geradores para as eleições 2020 no Município de Salvador. VALOR
TOTAL: R$ 36.015,78. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. DOTAÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.12; Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI nº
0138323-96.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da sua assinatura até o dia 19.12.2020.
ASSINATURA: 29/10/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e os Srs.
Marcelo José Carvalho Teixeira e José Cândido Terceiro Júnior, pela Contratada.
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E-mail - 0800040

Data de Envio: 
  03/11/2020 17:13:39

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    prosperarprodutos@gmail.com
    luciana@brasillprodutos.com.br

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 16-A/2020 -TRE-AL, assinada, para acompanhamento.

Mensagem: 
  
Prezada, boa tarde!

Segue, em anexo, Ata de Registro de Preços nº 16-A/2020 -TRE-AL, assinada pelas partes, para
acompanhamento.

O extrato da ARP Nº 16-A/2020 foi publicado no DOU, em 03/11/2020, conforme publicação também
anexada.

OBS: Solicitamos confirmar o recebimento do documento.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0796167_ATA_RP_16_A_2020.pdf
    Publicacao_0800009_Publicacao_03_11.pdf
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E-mail - 0800060

Data de Envio: 
  03/11/2020 17:21:20

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    nbdistribuidorabsb@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-B/2020 -TRE-AL, assinada pelas partes, para acompanhamento.

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde!

Segue, em anexo, Ata de Registro de Preços nº 16-B/2020 -TRE-AL, assinada pelas partes, para
acompanhamento.

O extrato da ARP Nº 16-B/2020 foi publicado no DOU, em 03/11/2020, conforme publicação também
anexada.
OBS: Solicitamos confirmar o recebimento do documento.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0796168_ATA_16_B_2020.pdf
    Publicacao_0800009_Publicacao_03_11.pdf
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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 novembro de 2020.

À CPREG,

Para registro das Atas de Registro de Preços n° 16-A/2020 e n° 16-B/2020, no
Siasgnet.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/11/2020, às 17:26, 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
0800075 e o código CRC FCF76DC8.

0005763-77.2020.6.02.8000 0800075v1
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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 novembro de 2020.

À SEIC,

Para atualização do Portal da Transparência.

Em paralelo, à SAD,

Para as providências de nomeação da gestão das ARPs n.º 16-A/2020 e n.º 16-B/2020.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/11/2020, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800082 e o código CRC 869154B5.

0005763-77.2020.6.02.8000 0800082v1
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 04/11/2020           HORA: 09:04:53             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00062/2020

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000431266 - FRIGOBAR                                               

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 03/11/2020 A  03/11/2021        DATA ASSINATURA : 24/10/2020

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                                

  BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 DATA: 04/11/2020           HORA: 09:08:11             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00062/2020

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000034703 - FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA                       

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 03/11/2020 A  03/11/2021        DATA ASSINATURA : 19/10/2020

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despaco SLC (0800082), faço juntar

as publicações no SIASG das Atas de Registro de Preços 16-
A/2020 (0800391) e 16-B/2020 (0800392).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/11/2020, às 09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800394 e o código CRC 322A8A4E.

0005763-77.2020.6.02.8000 0800394v1
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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 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à superior

consideração de Vossa Senhoria, pedindo vênia para indicar o
Sr. Chefe da SEPAT, Neilton Souza Silva Júnior, para a gestão
das atas de registro de preços nº 16-A/2020 (doc. 0796167),
firmada com a empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI,
CNPJ 30.802.043/0001-51, que tem por objeto o registro de
preços de refrigerador tipo frigobar, e, nº 16-B/2020 (doc.
0796168), firmada com a empresa N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-
ME, CNPJ 20.425.201/0001-48, que tem por objeto o registro
de preços de forno micro-ondas para uso doméstico, ambas
provenientes do Pregão Eletrônico n.º 62/2020.

A gestão caberá ao substituto legal
do servidor indicado, em suas faltas e impedimentos.

O gestor e, em suas faltas e impedimentos, seu
substituto legal, deverão conduzir suas ações em observância
ao que dispõe o Decreto nº 7.892/13 e a Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, arts. 20 a 22, no que couber.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2020, às 22:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Despacho GSAD 0801106         SEI 0005763-77.2020.6.02.8000 / pg. 603



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
0801106 e o código CRC E66CB95C.

0005763-77.2020.6.02.8000 0801106v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de novembro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de manifestação do Sr. Secretário da

Administração (0801106), indicando o Sr. Chefe da SEPAT, Neilton
Souza Silva Júnior, para a gestão das atas de registro de preços nº
16-A/2020 (doc. 0796167), firmada com a empresa PROSPERAR
PRODUTOS EIRELI, CNPJ 30.802.043/0001-51, que tem por objeto o
registro de preços de refrigerador tipo frigobar, e, nº 16-B/2020
(doc. 0796168), firmada com a empresa N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- ME,
CNPJ 20.425.201/0001-48, que tem por objeto o registro de preços
de forno micro-ondas para uso doméstico, ambas provenientes do
Pregão Eletrônico n.º 62/2020.

Informa, ainda, o Sr. Secretário, que a gestão caberá ao
substituto legal do servidor indicado, em suas faltas e impedimentos.

Dessa forma, manifestando total aquiescência com a
proposição do Sr. Secretário da Administração, subo os autos a Vossa
Excelência, para decisão a respeito, propondo, salvo melhor Juízo, o
acatamento da mesma.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/11/2020, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801825 e o código CRC A4BDF8C2.

0005763-77.2020.6.02.8000 0801825v1
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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 : 0005763-77.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Designação. Gestor.Atas de Registro de Preços
16-A/2020.16-B/2020.

 

Decisão nº 2689 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

De acordo com a sugestão do Senhor  Diretor-Geral,
inserta no evento nº 0801825.

Designo o servidor Neilton Souza Silva Júnior, Chefe da
Seção de Patrimônio - SEPAT, para atuar como gestor das atas de
registro de preços  nº 16-A/2020 (0796167), firmada com a empresa
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ 30.802.043/0001-51, tem por
objeto o registro de preços de refrigerador tipo frigobar, e  nº 16-
B/2020 (doc.0796168), firmada com a empresa N. B.
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI- ME, CNPJ 20.425.201/0001-48, que tem
por objeto a aquisição de forno micro-ondas para uso doméstico,
ambas provenientes do Pregão Eletrônico n.º 62/2020, devendo
atuar, nos seus afastamentos e impedimentos,
o seu substituto legal, em cumprimento às disposições contidas no
Art. 4º, XVII combinado com o art.18, ambos da Resolução TRE nº
15.787/2017.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 05/11/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801972 e o código CRC 09F85B79.

0005763-77.2020.6.02.8000 0801972v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 430/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0005763-
77.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar o servidor Neilton Souza Silva Júnior, Chefe da Seção de Patrimônio -
SEPAT, para atuar como gestor das atas de registro de preços  nº 16-A/2020, firmada
com a empresa PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ 30.802.043/0001-51, tem por
objeto o registro de preços de refrigerador tipo frigobar, e  nº 16-B/2020, firmada com
a empresa N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI- ME, CNPJ 20.425.201/0001-48, que tem por objeto a aquisição de forno micro-
ondas para uso doméstico, ambas provenientes do Pregão Eletrônico n.º 62/2020,
devendo atuar, nos seus afastamentos e impedimentos, o seu substituto legal.

Art. 2º. O gestor e, em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal, deverão
conduzir suas ações em observância ao que dispõe o Decreto nº 7.892/13 e a
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, arts. 20 a 22, no que couber.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 24 de outubro de 2020.
Maceió, 05 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/11/2020, às 18:33, 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
0802158 e o código CRC 89CE3F99.

0005763-77.2020.6.02.8000 0802158v3
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.425.201/0001-48
Razão Social: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: N. B. DISTRIBUIDORA EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 18/04/2021
FGTS 11/11/2020
Trabalhista Validade: 23/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/01/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 06/11/2020 09:06 de
CPF: 926.233.014-68      Nome: EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Ano 2020 - n. 267 Maceió, segunda-feira, 09 de novembro de 2020 5

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

37ª ZE
PORTO REAL 
DO COLÉGIO

JULIANO PEIXOTO 
MEGA

001.710.765-
24

0011238-
14.2020.6.02.8000

R$ 
11.040,00

39ª ZE ÁGUA BRANCA
ARIANE ARCANJO 
DE SOUZA

051.573.994-
48

0011239-
96.2020.6.02.8000

R$ 
8.040,00

40ª ZE
DELMIRO 
GOUVEIA

MICHEL SILVA 
AZEVÊDO

786.676.905.20
0011240-
81.2020.6.02.8000

R$ 
18.880,00

44ª ZE
GIRAU DO 
PONCIANO

ALISSON THIAGO 
NUNES DA SILVA

019.391.264-
36

0011241-
66.2020.6.02.8000

R$ 
8.200,00

45ª ZE IGACI
TADEU BARREIRA 
LAGES

035.306.654-
01

0011270-
19.2020.6.02.8000

R$ 
9.280,00

46ª ZE CACIMBINHAS
LUCIANA 
BITTENCOURT DE 
ALMEIDA SILVA

033.005.034-
69

0011272-
86.2020.6.02.8000

R$ 
9.120,00

47ª ZE
CAMPO 
ALEGRE

JOSÉ SALI SOARES
626.203.394-
72

0011274-
56.2020.6.02.8000

R$ 
9.560,00

48ª ZE BOCA DA MATA
MARIA LUIZA 
CHAVES

554.974.461-
91

0011275-
41.2020.6.02.8000

R$ 
10.440,00

49ª ZE
SÃO 
SEBASTIÃO

IVAN PORTELA DE 
MACEDO

000.324.344-
30

0011276-
26.2020.6.02.8000

R$ 
7.600,00

50ª ZE MARAVILHA
MICHAEL LIMA 
SOARES

006.293.013-
36

0011278-
93.2020.6.02.8000

R$ 
7.200,00

51ª ZE
SÃO JOSÉ DA 
TAPERA

CÉSAR EDUARDO 
DE OLIVEIRA 
SANTOS

786.908.464-
68

0011280-
63.2020.6.02.8000

R$ 
6.760,00

53ª ZE
JOAQUIM 
GOMES

IURY ARAÚJO 
SOUZA

039.938.384-
08

0011281-
48.2020.6.02.8000

R$ 
9.880,00

54ª ZE MACEIÓ
JOSÉ CARLOS 
CARDOSO DE 
OLIVEIRA JUNIOR

994.176.344-
53

0011284-
03.2020.6.02.8000

R$ 
12.720,00

55ª ZE ARAPIRACA
NIEDJANE 
BARBOSA DA SILVA

986.606.244-
91

0011285-
85.2020.6.02.8000

R$ 
10.480,00

Art. 2º Fixar o período de aplicação dos recursos financeiros no intervalo de 12 a 18 de novembro
de 2020, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis após a realização
do 1º turno das eleições.
Art. 3º Os supridos deverão observar, no que couber, as disposições constantes na Portaria
Presidência nº 412/2020/TRE/AL, principalmente em relação aos artigos que tratam do pagamento
do auxílio-alimentação em pecúnia.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 430/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
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Ano 2020 - n. 267 Maceió, segunda-feira, 09 de novembro de 2020 6

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666
/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0005763-77.2020.6.02.8000,
resolve:
Art. 1º. Designar o servidor Neilton Souza Silva Júnior, Chefe da Seção de Patrimônio - SEPAT,
para atuar como gestor das atas de registro de preços nº 16-A/2020, firmada com a empresa
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ 30.802.043/0001-51, tem por objeto o registro de preços
de refrigerador tipo frigobar, e nº 16-B/2020, firmada com a empresa N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- ME, CNPJ 20.425.201/0001-48,
que tem por objeto a aquisição de forno micro-ondas para uso doméstico, ambas provenientes do
Pregão Eletrônico n.º 62/2020, devendo atuar, nos seus afastamentos e impedimentos, o seu
substituto legal.
Art. 2º. O gestor e, em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal, deverão conduzir suas
ações em observância ao que dispõe o Decreto nº 7.892/13 e a Resolução TRE-AL nº 15.787
/2017, arts. 20 a 22, no que couber.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Maceió, 24 de outubro de 2020.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 441/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Portaria Presidência Nº 441/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Altera a Portaria Presidência nº 412/2020, de 29 de outubro de 2020, que dispõe sobre a
concessão, distribuição e a comprovação do pagamento do auxílio-alimentação, por meio da
Carteira Digital BB, aos mesários e colaboradores convocados para auxiliar nos trabalhos relativos
às eleições, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e dá outras providências.
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo SEI nº
0011035-52.2020.6.02.8000,
Resolve:
Art. 1º A Portaria Presidência nº 412/2020, de 29 de outubro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art. 2º ……………….................................................................…..........…
Parágrafo único. A concessão e a distribuição do auxílio-alimentação serão realizadas em cada
turno das eleições, por dia de trabalho.
Art. 4º ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
IV - quantitativo de auxiliares de divulgação definido pela Comissão Permanente de Planejamento
de Eleições, bem como os quantitativos de seções eleitorais, locais de votação e dias de trabalho,
conforme discriminado no evento .0803237
Art. 7º Competirá à gestão contratual expedir orientações às zonas eleitorais sobre o uso da
Carteira Digital BB, a fim de que sejam repassadas aos mesários e demais colaboradores.
.........................................................................................................................
Art. 9º …………………….....................................................................…….
..........................................................................................................................
§ 2º O crédito disponibilizado na Carteira Digital BB poderá ser utilizado, sem custos, em
estabelecimentos credenciados, para saques em TAA do Banco do Brasil, transferência para
Carteira Digital BB, transferência para Conta Corrente BB, Conta Poupança BB e de outros bancos.

§ 3º Feito o download do aplicativo e obtido o acesso ao crédito, o saldo disponível, seja integral
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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 novembro de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 430/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL
(0806701), determino o encaminhamento do presente procedimento
à Secretaria de Administração para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/11/2020, às 18:54, 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
0806704 e o código CRC 1E3A041C.

0005763-77.2020.6.02.8000 0806704v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2020.
À SLC, para registro da gestão e posterior remessa

dos autos à SEPAT.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2020, às 00:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806911 e o código CRC BE2EE789.
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, a ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A /2020 e a ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS n.º 16-B /2020. Do que, para constar, eu, Sandra Helena
Lima Alexandre, Assistente II da SLC, lavrei a presente certidão, que
segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 17/11/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811150 e o código CRC 206CBB6D.
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2020.

À SEPAT,

Para atos de gestão das Atas de Registro de Preços n.º 16-A/2020 e n.º 16-B/2020,
após registro no SIAC do servidor designado pela Portaria da Presidência nº 430/2020,
para a devida gestão.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 17/11/2020, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811159 e o código CRC 30A2E4F5.
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