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

 

Memorando nº 997 / 2020 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 01 de outubro de 2020.

Para: Direção-geral

Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXA E MICROFONES)

 

Senhor Diretor,

 

É do conhecimento deste Tribunal que esta Escola Judiciária de Alagoas desenvolve
ações para estudantes em todo o Estado de Alagoas, que fazem parte do Projeto
Eleitor do Futuro, bem como do Programa Mesário Voluntário, que tem por objetivo o
despertar da consciência cívica, estimulando-os e preparando-os para o interesse do
exercício da cidadania, bem como da vivência do processo eleitoral, repercutindo,
ainda, no incentivo do jovem ao alistamento eleitoral. Além disso, desenvolvemos
cursos e palestras para os Magistrados e Servidores deste Tribunal.

 

Para tanto, necessitamos de equipamentos de som com maior potência, graves
aprimorados e que sejam de fácil transporte (portáteis), objetivando usá-los para
sonorizar diferentes tipos de ambientes, principalmente em área externa, para que os
eventos desta EJE sejam surpreendentes e expandidos para um número maior de
ouvintes.

 

Assim, sendo do assentamento dessa Administração, encaminhamos o presente a
Vossa Senhoria, anexando, para tanto, o Termo de Referência para aquisição do
material supracitado, salientando que esta Escola possui orçamento para a aquisição
em tela.

 

Cordialmente.

 

Desembargador Eleitoral Orlando Rocha Filho

Diretor da EJE/TRE/AL
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Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Diretor da
EJE/AL, em 01/10/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775912 e o código CRC 4453806E.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

  

Aquisição de 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) 

Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados 

pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL, conforme especificações técnicas deste 

Termo de Referência.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

 

Esta Escola Judiciária de Alagoas desenvolve ações para estudantes em todo o Estado 

de Alagoas, que fazem parte do Projeto Eleitor do Futuro, bem como do Programa 

Mesário Voluntário, que tem por objetivo o despertar da consciência cívica, estimulando-

os e preparando-os para o interesse do exercício da cidadania, bem como da vivência do 

processo eleitoral, repercutindo, ainda, no incentivo do jovem ao alistamento eleitoral. 

Além disso, desenvolvemos cursos e palestras para os Magistrados e Servidores deste 

Tribunal. 

 

Para tanto, necessitamos de equipamentos de som com maior potência, graves 

aprimorados e que sejam de fácil transporte (portáteis), objetivando usá-los para sonorizar 

diferentes tipos de ambientes, principalmente em área externa, para que os eventos desta 

EJE sejam surpreendentes e expandidos para um número maior de ouvintes. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 

01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de 

ouvido sem fio e portátil. 

 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1 

 
Caixa de Som Potente e sem fio; 
 
Especificações: 
 
1. Bluetooth; 
 
2. Bateria recarregável de íon de lítio, até 6 horas de tempo de 
reprodução; 
 
3. SPL máx.118 dB (pico); 
 
4. Alcance de frequência (-10dB) 37,5 Hz – 18,5 kHz; 
 
5. Resposta de frequência (-3 dB)45 Hz – 18 kHz; 
 
6. Entrada AC100 – 120 V AC, 50/60 Hz; 220 – 240 V AC, 50/60 
Hz;  
 
7. Porta USB que fornece 500 mA; 
 
8. Grave 203,2 mm (8”) Unidade de grave de baixa frequência; 
 
9. 6 Drivers de alta frequência de 50,8 mm (2”);  
 
10. Cobertura limpa de 100° x 50°, usando Directivity Control 
Geometry;  
 
11. Mixer de sete canais com reprodução de áudio Bluetooth, (4) 
1/4”/XLR, (1) 3,5 mm, (1) RCA estéreo, phantom power de +48 V, 
Hi-Z e um conector pass-thru XLR; 
 
12. Porta USB e suporte integrado para tablet/smartphone; 
 
13. Design do amplificador classe D; 
 
14. Intervalo de potência do sistema 250 W baixa frequência/alta 
frequência;  
 
15. Compartimento em polipropileno; 
 
16. Gradeaço perfurado esmaltado; 
 
17. Acessório: Bolsa com rodinhas e suporte de acessórios para 
câmera ou elemento de iluminação; 

01 

Termo de Referência AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (0775942)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 4



 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

18. Garantia estendida; 
 
Dimensões: 
 
1. Peso17 kg (37,5 lb) / 17 kg; 
 
2. Dimensões da unidade (P x L x A)401 mm x 266 mm x 594 mm 
(15,8" x 10,5" x 23,4"); 
 
3. Dimensões com embalagem (P x L x A)421 mm x 541 mm x 772 
mm (16,6" x 21,3" x 30,4") 
 

2 

Microfone sem fio UHF compatível com a caixa de som, com 

carregamento USB portátil e caixa de recepção. 

Especificação: 

1. O microfone adota o núcleo dinâmico do microfone, a qualidade 

do som é brilhante e grossa;  

2. A tecnologia de banda UHF é adotada para evitar o sinal de 

interferência a qualquer momento e em qualquer lugar, e a 

distância de trabalho do manual é de 15 metros (a distância real é 

de 30 metros); 

3. Caixa de recepção original usa uma cabeça de áudio de 3,5 mm, 

pode ser conectada diretamente em qualquer áudio, sem 

necessidade de conectar a linha de saída separadamente e 

também distribuir o adaptador de 6,5 mm (pode ser inserido 

diretamente no alto-falante de áudio externo) etc); 

4. Método de uso da fonte de alimentação: a) O microfone feito à 

mão pode ser equipado com a bateria AA nº 5 e o tempo de vida 

útil é de até 10 horas; b) Caixa de receptor built-in bateria de 

polímero de lítio (certificado de bateria certificado é completo), o 

uso de bateria de até 5 horas; com porta de carregamento USB 

DC-5V, pode ser carregado por energia móvel a qualquer 

momento; 

 

5. Elegante e clássico com pulverizador preto elegante; a caixa 

receptora é miniatura, leve e portátil; 

18. Garantia estendida; 

02 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

6. Garantia estendida; 

7. Incluído no Pacote: 

1Microfone Sem Fio, 1 caixa de recebimento, 1 cabo de 

carregamento da cabeça do USB, Adaptador e 1 6.5 e 1 manual de 

instruções 

3 

 
Microfone de Ouvido Sem Fio Portátil Leve, Microfone UHF com 
caixa de Receptor Sistema de Elemento de Música para Alto-
falante Amplificador de Voz. 
 
Recursos: 
 
1. O microfone do fone de ouvido sem fio adota a banda UHF para 
evitar a interferência do sinal o tempo todo. Sua distância de 
transmissão de sinal é de até 25 metros (sem obstáculos); 15 
metros (através das paredes); 
 
2. A caixa do receptor incluída adota um plugue de áudio de 3,5 
mm, o que permite que ele seja conectado diretamente a qualquer 
áudio sem conectar um cabo de saída. Também forneça um 
adaptador de áudio de 6,5 mm. (pode ser conectado diretamente 
ao áudio do barramento / carro e aos alto-falantes externos da 
barra de tração, etc.); 
 
3. Baterias de polímero de lítio embutidas de 400mAh no microfone 
do fone de ouvido e na caixa do receptor. A duração da bateria 
pode durar até 5 horas. Com porta de carregamento USB DC-5V; 
 
4. O microfone do fone de ouvido e a caixa do receptor adotam o 
design em miniatura, compacto e portátil; 
 
Especificações: 
 
Material: liga de alumínio, ferro e plástico; 
 
Cor: Cinza ou preto; 
 
Distância de trabalho: 25 metros (sem obstáculos); 15 metros 
(através das paredes); 
 
Capacidade da bateria: microfone do fone de ouvido: 400mAh, 5 
horas de duração; Caixa do receptor: 400mAh, tempo de execução 
de 5 horas; 
 
Método de emparelhamento: basta ligar o microfone do headset e 
a caixa do receptor para o emparelhamento automático; 
 
Tamanho do microfone do fone de ouvido (estado natural): 

02 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

 

 

3.2. GARANTIA 

 

 3.2.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando sob 

responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro de igual 

especificação;  

 

3.2.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por um 

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL;  

 

3.2.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído 

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação efetivada pelo setor 

competente do TRE. Esta comunicação deverá ser feita através de um meio 

disponibilizado pelo fornecedor, de acordo com as condições de entrega do produto;  

 

16,5 * 14cm / 6,5 * 5,5 polegadas (pode ser ajustado de acordo 
com as próprias necessidades); 
 
Tamanho da caixa do receptor: 8.14 * 2.52cm / 3.2 * 1 polegada 
(L * W); 
 
Peso: 112g / 4oz; 
 
Tamanho do pacote: 15.8 * 13.5 * 4cm / 6.2 * 5.3 * 1.6inch 
Peso do pacote: 150g / 5.3oz; 
 
Garantia estendida; 
 
 
Lista de embalagem: 
 
1 microfone de fone de ouvido 
 
1 caixa do receptor 
 
1 cabo de carregamento USB 1 para 2 
 
1 cabo de áudio de 3,5 mm com interface macho e fêmea 
 
1 adaptador de áudio de 6,5 mm 
 
1 Manual do Usuário em Português 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

3.2.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3, correrão por 

conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto;  

 

3.2.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que se 

refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material.  

 

3.2.6. Os materiais deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 

Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090, Telefone: (82) 

2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à qui.) / 7h30 às 

13h30 (sex.);  

 

3.2.7. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os 

parâmetros de qualidade exigidos neste Termo;  

 

3.2.8. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das 

amostras, para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o 

caso, emitir recusa devidamente fundamentada;  

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 

4.1. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis;  

 

4.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de 

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, 

CEP 57083-410, Maceió/AL; 

 

4.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, um 

dia de antecedência;  

 

4.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom 

Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos;  

 

4.5. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA a 

apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.  
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

5. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

5.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:  

 

5.1.1. No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, 

verificando sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, 

fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o 

caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas;  

 

5.2. No recebimento, será analisado se os objetos:  

 

a) estão conforme os parâmetros exigidos neste Termo de Referência;  

b) apresentam boa qualidade; e  

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.  

 

5.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 

irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação 

formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.  

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

6.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo 

no todo ou em parte se houver irregularidades;  

 

6.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), 

reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;  

 

6.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

em 01 (uma) via, devidamente.  

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 

especificações constantes neste Termo de Referência;  
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);  

 

7.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na contratação;  

 

7.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, 

descarga e demais encargos;  

 

7.5. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que isso 

implique acréscimo no preço constante da proposta.  

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

8.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito às 

penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas estipuladas pelo 

Edital.  

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

9.1. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme especificado 

em cada item, nos termos da legislação em vigor;  

 

9.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes 

sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;  

 

9.3. Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes neste Termo.  

 

Maceió, 1º de outubro de 2020.  

 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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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.
À  Secretaria de Administração para as medidas de

sua competência, considerando o pleito formulado mediante o
Memorando 997 (0775912) e o Termo de Referência
(0775942).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/10/2020, às 16:25, 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
0777108 e o código CRC 21F47174.

0009526-35.2020.6.02.8502 0777108v1
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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 outubro de 2020.
À SEIC para pesquisa de mercado com vistas a

apuração da estimativa da despesa a ser incorrida e o impacto
de sua implementação no orçamento do órgão, tendo em vista
a ausência de programação no plano das contratações deste
ano.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2020, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778980 e o código CRC 420BF8EB.

0009526-35.2020.6.02.8502 0778980v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Caixa de Som Potente e sem fio

Relatór io gerado no dia 07/10/2020 15:57:06  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0009526-35.2020.6.02.8502 - Equipamentos de Som e Audio

Pesquisa realizada entre 07/10/2020 15:40:58 e 07/10/2020 15:55:48

Item 1: Caixa de Som Potente e sem fio

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

6 1 R$ 722,87 (un) R$ 722,87

Item 2: Microfone sem fio UHF compatível com a caixa de som, com carregamento USB portátil e caixa de recepção.

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

11 2 R$ 1.177,56 (un) R$ 2.355,12

Item 3: Microfone de Ouvido Sem Fio Portátil Leve, Microfone UHF com caixa de Receptor Sistema de Elemento de Música para Al
tofalante Amplificador de Voz.

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

3 2 R$ 367,83 (un) R$ 735,66

Valor Global:  R$ 3.813,65

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 722,87 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 722,87

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Especificações: 1. Bluetooth; 2. Bateria recarregável de íon de lítio, até 6 horas de tempo de reprodução; 3. SPL máx.118 dB (pico)
; 4. Alcance de frequência (-10dB) 37,5 Hz – 18,5 kHz; 5. Resposta de frequência (-3 dB)45 Hz – 18 kHz; 6. Entrada AC100 – 120 V
AC, 50/60 Hz; 220 – 240 V AC, 50/60 Hz; 7. Porta USB que fornece 500 mA; 8. Grave 203,2 mm (8”) Unidade de grave de baixa fre
quência; 9. 6 Drivers de alta frequência de 50,8 mm (2”); 10. Cobertura limpa de 100° x 50°, usando Directivity Control Geometry; 
11. Mixer de sete canais com reprodução de áudio Bluetooth, (4) 1/4”/XLR, (1) 3,5 mm, (1) RCA estéreo, phantom power de +48 V, 
Hi-Z e um conector pass-thru XLR; 12. Porta USB e suporte integrado para tablet/smartphone; 13. Design do amplificador classe 
D; 14. Intervalo de potência do sistema 250 W baixa frequência/alta frequência; 15. Compartimento em polipropileno; 16. Gradea
ço perfurado esmaltado; 17. Acessório: Bolsa com rodinhas e suporte de acessórios para câmera ou elemento de iluminação; 1
8. Garantia estendida; Dimensões: 1. Peso17 kg (37,5 lb) / 17 kg; 2. Dimensões da unidade (P x L x A)401 mm x 266 mm x 594 m
m (15,8" x 10,5" x 23,4"); 3. Dimensões com embalagem (P x L x A)421 mm x 541 mm x 772 mm (16,6" x 21,3" x 30,4")

1 / 9 
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Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R$ 683,61

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado sob o regime de registro
de preços para a Aquisição Instrumentos Musicais, conforme condições,
quantitativos e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório e no
Termo de Referência..

Descrição: AMPLIFICADOR SOM - Caixa Som Amplificada Portátil Bluetooth 290w Rms
Mp3 Fm Usb Aux Led Bateria Tws Amvox Aca 292 New X. Aplicação: Caixa de
som portátil para. Medidas: (aproximados) Medidas da caixa de som: 54 x 35 x
30 cm (AxLxP); Comprimento do cabo da fonte de alimentação: 1,15 m;
Medidas do furo para pedestal: 3,5 x 4 cm (DxP) Características: Voltagem:
110/220V (bivolt automático); Potência: 290W Rms; Diâmetro do alto-falante:
12 polegadas; Diâmetro do tweeter: 6,5 polegadas; Bateria: Interna recarregável;
Botão liga/desliga; Função gravar; Encaixe para pedestal; Alça de transporte
central; Alça de transporte lateral; Formatos de áudio: MP3; Bluetooth; Tws;
Entradas: Usb, Sd, Card, auxiliar P2, microfone ou instrumentos P10; Peso bruto
aproximado: 7,70 Kg.

CatMat: 43737 - AMPLIFICADOR SOM , AMPLIFICADOR DE SOM NOME

Data: 02/10/2020 08:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:442020 / UASG:985529

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/10/2020 15:37

Homologação: 06/10/2020 15:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

24.259.694/0001-44 BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI R$ 567,20

Marca: AMVOX                                            
Fabricante:  AMVOX                                            
Modelo :  ACA292 
Descrição:  CAIXA SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL BLUETOOTH 290W RMS MP3 FM USB AUX LED BATERIA TWS AMVOX ACA 292 NEW X. APLICAÇÃO: CAIXA DE 
SOM PORTÁTIL PARA. MEDIDAS: (APROXIMADOS) MEDIDAS DA CAIXA DE SOM: 54 X 35 X 30 CM (AXLXP); COMPRIMENTO DO CABO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃ
O: 1,15 M; MEDIDAS DO FURO PARA PEDESTAL: 3,5 X 4 CM (DXP) CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM: 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO); POTÊNCIA: 290W RMS; DI
ÂMETRO DO ALTO-FALANTE: 12 POLEGADAS; DIÂMETRO DO TWEETER: 6,5 POLEGADAS; BATERIA: INTERNA RECARREGÁVEL; BOTÃO LIGA/DESLIGA; FUNÇÃO 
GRAVAR; ENCAIXE PARA PEDESTAL; ALÇA DE TRANSPORTE CENTRAL; ALÇA DE TRANSPORTE LATERAL; FORMATOS DE ÁUDIO: MP3; BLUETOOTH; TWS; ENTR
ADAS: USB, SD, CARD, AUXILIAR P2, MICROFONE OU INSTRUMENTOS P10; PESO BRUTO APROXIMADO: 7,70 KG. BR0044016                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R FLORIANO PEIXOTO, 380 Wagmar (43) 3534-1434 bethelcomercial@gmail.com

15.764.057/0001-34 ANDERSON LUIZ BACK 08739133966 R$ 567,24

Marca: AMVOX                                            
Fabricante:  AMVOX                                            
Modelo :  ACA 292 
Descrição:  Caixa Som Amplificada Portátil Bluetooth 290w Rms Mp3 Fm Usb Aux Led Bateria Tws Amvox Aca 292 New X. Aplicação: Caixa de som portátil par
a. Medidas: (aproximados) Medidas da caixa de som: 54 x 35 x 30 cm (AxLxP); Comprimento do cabo da fonte de alimentação: 1,15 m; Medidas do furo para pe
destal: 3,5 x 4 cm (DxP) Características: Voltagem: 110/220V (bivolt automático); Potência: 290W Rms; Diâmetro do alto-falante: 12 polegadas; Diâmetro do tw
eeter: 6,5 polegadas; Bateria: Interna recarregável; Botão liga/desliga; Função gravar; Encaixe para pedestal; Alça de transporte central; Alça de transporte lateral; 
Formatos de áudio: MP3; Bluetooth; Tws; Entradas: Usb, Sd, Card, auxiliar P2, microfone ou instrumentos P10; Peso bruto aproximado: 7,70 Kg.                             
       

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA AMAZONAS, 1294 (45) 9807-3423 back_anderson@yahoo.com.br

11.142.525/0001-88
* VENCEDOR *

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA R$ 600,00

Marca: AMVOX                                            
Fabricante:  AMVOX                                            
Modelo :  ACA292 
Descrição:  CAIXA SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL BLUETOOTH 290W RMS MP3 FM USB AUX LED BATERIA TWS AMVOX ACA 292 NEW X. APLICAÇÃO: CAIXA DE 
SOM PORTÁTIL PARA. MEDIDAS: (APROXIMADOS) MEDIDAS DA CAIXA DE SOM: 54 X 35 X 30 CM (AXLXP); COMPRIMENTO DO CABO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃ
O: 1,15 M; MEDIDAS DO FURO PARA PEDESTAL: 3,5 X 4 CM (DXP) CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM: 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO); POTÊNCIA: 290W RMS; DI
ÂMETRO DO ALTO-FALANTE: 12 POLEGADAS; DIÂMETRO DO TWEETER: 6,5 POLEGADAS; BATERIA: INTERNA RECARREGÁVEL; BOTÃO LIGA/DESLIGA; FUNÇÃO 
GRAVAR; ENCAIXE PARA PEDESTAL; ALÇA DE TRANSPORTE CENTRAL; ALÇA DE TRANSPORTE LATERAL; FORMATOS DE ÁUDIO: MP3; BLUETOOTH; TWS; ENTR
ADAS: USB, SD, CARD, AUXILIAR P2, MICROFONE OU INSTRUMENTOS P10; PESO BRUTO APROXIMADO: 7,70 KG.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R GENERAL AUTO, 35 Cleber (51) 3731-7233 clebergori@hotmail.com

32.850.995/0001-76 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI R$ 1.000,00
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Marca: TRC                                            
Fabricante:  TRC                                            
Modelo :  336 
Descrição:  Caixa de Som Amplificada com Bluetooth - Potência de 290W Rms - Com rodas e alça para transporte - 1 microfone com fio - Adaptador bivolt AC 
110V-240V - Alto falante de 12" - Entrada USB - Entrada para microfone - Entrada AUX IN - Leitor de cartão - Rádio FM - Bluetooth - iluminação frontal - Com funçã
o gravação - Bateria interna recarregável; Caixa de som ativa TRC 336; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS 
que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo c
om todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.                                    

Endereço: Telefone:
RUA 438, 401 (47) 3363-9457 / (47) 3368-0373 / (47) 3363-9457

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 750,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS, DE TELEFONIA MÓVEL E DE ÁUDIO PARA
ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE na forma de microempresas, empresas de
pequeno porte ou micro empreendedores individuais, em atendimento à Lei
Complementar 147..

Descrição: CAIXA SOM - CAIXA SOM, POTÊNCIA 500 W, COR PRETA, VOLTAGEM
110/220 V, APLICAÇÃO MICROFONE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11
ENTRADAS DVD MIX, SOM ESTÉREO COM CONTROLE

CatMat: 306679 - CAIXA SOM , POTÊNCIA 500 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110/220 V,
APLICAÇÃO MICROFONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11
ENTRADAS DVD MIX, SOM ESTÉREO COM CONTROLE

Data: 15/09/2020 08:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82020 / UASG:984813

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/09/2020 13:38

Homologação: 23/09/2020 16:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.448.910/0001-55
* VENCEDOR *

DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI R$ 750,00

Marca: MULTILASER SP341                                            
Fabricante:  MULTILASER SP341                                            
Modelo :  MULTILASER SP341 
Descrição:  CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM 500W, RMS POTENTE COM MICROFONE/TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT. AUTO FALANTE 15", PMPO 500W, TWEETER 
6,5", BLUETOOH, SUPORTA CARTAO MICRO SD, MICROFONE E USB, LUZ EM LED FRONTAL, LEITOR LED, FUNÇÃO KARAOKE, CONTEM ENTRADA P10, ENCAIXE 
PARA PEDESTRAL, ALÇA E RODINHAS DE MALAS PARA FACIL LOCOMOÇÃO, BATERIA INTERNA (DURAÇÃO MEDIA DE 4 HORAS), ENTRADA PARA BATERIA 12V E
XTERNA SIM, MEDIDA DA CAIXA 65X43X32 (ALTXLARGXPROF). RECURSO DE AUDIO: FUNCAO GRAVAR, MP3, FREQUENCIA FM, ENTRADA AUXILIAR P2, 02 ENT
RADAS MICROFONE OU GUITARRA (P10), 01 ENTRADA USB, INCLUINDO: FONTE DE PAREDE BIVOLT, 01 CABO P2/RCA, 01 MANUAL INSTRUÇÃO, 01 MICROFO
NE COM FIO, GARANTIA 12 MESES.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Itaúna AV JOVE SOARES, 1330 Guilherme de Oliveira Moreira/Procurador (37) 3242-4744 leonardo@digitalinformatica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 735,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos
atendendo as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Rio Abaixo/MG.

Descrição: CAIXA SOM - CAIXA SOM, POTÊNCIA 280 W, COR PRETA, VOLTAGEM
110/220 V, TIPO FONTE INTERNA, APLICAÇÃO MICROFONE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AC AUXÍLIAR/TOMADA DE REDE
AUXÍLIAR/ENTRADA RCA

Data: 09/09/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:672020 / UASG:985237

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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05.448.910/0001-55
* VENCEDOR *

DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI R$ 735,00

Marca: SUMAY SM-CAP 16P                                            
Fabricante:  SUMAY SM-CAP 16P                                            
Modelo :  SUMAY SM-CAP 16P 
Descrição:  CAIXA SOM, potência: 500 w, cor: voltagem: 110,220 v, aplicação: microfone, características adicionais: ac auxíliar,tomada de rede auxíliar,entrada rc
a, bluetooth, USB, rádio FM, entrada para microfone.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Itaúna AV JOVE SOARES, 1330 Guilherme de Oliveira Moreira/Procurador (37) 3242-4744 leonardo@digitalinformatica.com.br

Item 2: Microfone sem fio UHF compatível com a caixa de som, com carregamento USB portátil e caixa de recepção.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais R$ 1.405,12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO eventuais aquisições de equipamentos de
informática, visando atender a demanda de todos os Departamentos da
Prefeitura Municipal conforme quantidades, especificações e condições
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital..

Descrição: CAIXA SOM - Caixa de som ativa com bateria acompanhando microfone sem
fio e controle remoto, autofalante 15 polegadas, equalizador grave e agudo,
conexão Bluetooth, bateria integrada, mp3 player com visor LCD, entrada usb e
cartão SD.

CatMat: 150225 - CAIXA SOM , CAIXA SOM NOME

Data: 23/09/2020 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:412020 / UASG:989979

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.130.958/0001-86
* VENCEDOR *

NADJA MARINA PIRES R$ 899,00

Marca: SUMAY CAP16P                                            
Fabricante:  SUMAY CAP16P                                            
Modelo :  SUMAY CAP16P 
Descrição:  Características do produto Caixa de Som Alto-falante 12" Conexões USB; Cartão SD; Auxiliar; Microfone; Rádio FM; Bluetooth Impedância 4 Ohms P
otência RMS 250W; Músical: 500W Voltagem Bateria 600mAh Demais Características Autonomia Até 6 horas Dimensões Altura (cm) 55.00 Espessura (cm) 31.0
0 Largura (cm) 37.00 Peso (g) 7500.00 Fabricante Marca Sumay Modelo SM-CAP16P                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61) 3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

32.850.995/0001-76 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI R$ 1.100,00

Preço Estimado: R$ 1.177,56 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 1.177,56

Quantidade Descrição Observação

2 Unidades 1. O microfone adota o núcleo dinâmico do microfone, a qualidade do som é brilhante e grossa; 2. A tecnologia de banda UHF é a
dotada para evitar o sinal de interferência a qualquer momento e em qualquer lugar, e a distância de trabalho do manual é de 15 
metros (a distância real é de 30 metros); 3. Caixa de recepção original usa uma cabeça de áudio de 3,5 mm, pode ser conectada 
diretamente em qualquer áudio, sem necessidade de conectar a linha de saída separadamente e também distribuir o adaptador 
de 6,5 mm (pode ser inserido diretamente no alto-falante de áudio externo) etc); 4. Método de uso da fonte de alimentação: a) O 
microfone feito à mão pode ser equipado com a bateria AA nº 5 e o tempo de vida útil é de até 10 horas; b) Caixa de receptor built
-in bateria de polímero de lítio (certificado de bateria certificado é completo), o uso de bateria de até 5 horas; com porta de carreg
amento USB DC-5V, pode ser carregado por energia móvel a qualquer momento; 5. Elegante e clássico com pulverizador preto el
egante; a caixa receptora é miniatura, leve e portátil; 18. Garantia estendida; 6. Garantia estendida; 7. Incluído no Pacote: 1Microf
one Sem Fio, 1 caixa de recebimento, 1 cabo de carregamento da cabeça do USB, Adaptador e 1 6.5 e 1 manual de instruções
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Marca: TRC                                            
Fabricante:  TRC                                            
Modelo :  515 
Descrição:  Caixa de Som amplificada Potencia: 500 W RMS Alto-falante de 15" x 1 pçs 1 Microfone sem fio Entrada USB Entrada para guitarra 2 Entradas para 
microfone Entrada Aux In Leitor de Cartão Radio FM Com rodas e alça de transporte Iluminação frontal em LED com botão liga /desliga Equalizador com 5 ban
das Controle remoto Conteúdo da Embalagem: 1 Caixas de som 1 microfone sem fio Controle remoto Cabo de alimentação destacável c/ 2 pinos redondos Ca
bo de áudio Manual do usuário Certificado de garantia Dimensões Produto: Altura: 71,40cm Largura: 35cm Comprimento: 43,50cm Caixa do Produto: Altura: 80
,20cm Largura: 42,50cm Comprimento: 48cm Peso Peso do produto: 18,50kg Peso do produto c/embalagem: 20kg. Caixa de som ativa TRC 515; Com validad
e da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCAR
GOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.     
                               

Endereço: Telefone:
RUA 438, 401 (47) 3363-9457 / (47) 3368-0373 / (47) 3363-9457

11.502.318/0001-97 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 1.289,99

Marca: TRC                                            
Fabricante:  TRC                                            
Modelo :  515 
Descrição:  CAIXA DE SOM ATIVA Nome: Caixa de Som Amplificada TRC 515 500W Ativa Bluetooth USB com Microfone Gênero: Unissex Alimentação/Bateria: 
Alimentação: Bateria interna recarregável de chumbo ácido 12V/ 7A. Duração Aproximada: Autonomia da bateria com 100% de volume com luz: 2 á 3h - Autono
mia da bateria com 50% de volume com luz: 4 á 5h. Consumo Aproximado de Energia: 0,5kw/h Frequência: Resposta de Frequência: 40Hz- 20KHz Indicado par
a: Dia a Dia Especificações Técnicas: Marca: TRC. Modelo: TRC 515. Modelo: TRC 515 Dimensões do Produto: Largura 35cm x Altura 71,4cm x Profundidade 43,
5cm Compatibilidade: Bluetooth Garantia do Fabricante: 06 meses (3 meses de garantia legal e mais 3 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) Ite
ns Inclusos: 01 Caixas de som - 01 microfone sem fio - Controle remoto - Cabo de alimentação destacável com 2 pinos redondos - Manual do usuário - Certifica
do de garantia Potencia: 500W Conexões: Bluetooth - Leitor de cartão Marca: TRC                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV DEP MANOEL NOVAES, 911 (75) 9208-3500 carvalho.miranda2017@gmail.com

08.831.603/0001-47 BELINKI & SOUZA LTDA R$ 1.290,00

Marca: KSR                                            
Fabricante:  KSR                                            
Modelo :  PRO812 
Descrição:  Caixa de som ativa com bateria acompanhando microfone sem fio e controle remoto, autofalante 15 polegadas, equalizador grave e agudo, conexã
o Bluetooth, bateria integrada, mp3 player com visor LCD, entrada usb e cartão SD.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Francisco Beltrão R TENENTE CAMARGO, 1015 Paulo Rodrigo de Souza (46) 3524-9076 centerlfb@hotmail.com

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI R$ 1.350,00

Marca: Amvox                                            
Fabricante:  Amvox                                            
Modelo :  Amvox - Aca 280 
Descrição:  Descrição Caixa de Som Amplificada Amvox ACA 280 Black 280w Bluetooth, USB, Radio FM, Micro SD, Bateria Interna A Caixa Amvox ACA 280 Black
 é ideal pra quem procura um dispositivo portátil, de qualidade e que pode ser usado a qualquer momento, seja em uma aula coletiva, seja fazendo uma festa o
u dando uma palestra, as possibilidades de uso são infinitas. A ACA 280 Black mais novo lançamento da AMVOX, e conta com uma super novidade: a função PO
WER X (permite que duas caixas da mesma família funcionem simultaneamente conectadas a um mesmo smartphone, aumentando a potencia do som). Acom
panha também funções novas, como TWS e MUDAR DE PASTA, além de funções já conhecidas, como EQUALIZADOR, rádio FM, entrada USB e BLUETOOTH, dua
s entradas para microfone ou instrumento musical, e entrada auxiliar. Tem Woofer de 12 polegadas (com LED), tweeter de 6,5 polegadas, que aumenta a qualida
de de som. Possui bateria interna com duração de até 4 horas. Especificações Técnicas: Alto-Falante: 12 polegadas RMS: 280w PMPO: 2800w Tweeter: 6,5 pole
gadas Bluetooth Bateria Interna (Duração em média de 4 horas) Alça para transporte Suporta cartão Micro SD, Microfone e USB Luz em LED Frontal Leitor LED F
unção Karaokê Contém entrada P10 Medidas da caixa amplificada: 55x30x33 cm (altura x largura x profundidade) Peso: 5,2 kg Recursos de áudio Leitura de arq
uivos por pasta: Sim Função gravar (REC): Sim Formatos de áudio: MP3 Rádio Frequência: FM Busca automática de estações: Sim Memoriza estações: Sim Co
nexões: 01 x Entrada Auxiliar (P2) 01 x Entradas microfone ou Guitarra (P10) 01 x Entrada USB (Reprodução MP3) 01 x Entrada Cartão Micro SD (Reprodução M
P3) Itens Inclusos: 01 Caixa de Som 01 Cabo Carregador Manual do usuário + Microfone Sem Fio Mxt Uhf202                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA FIRMINO COSTA, 246 (31) 9723-2437 licitacao.freireaguiar@outlook.com

09.450.715/0001-10 DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO R$ 1.399,95

Marca: PRO BASS                                            
Fabricante:  PRO BASS                                            
Modelo :  15 ELEVATE 
Descrição:  CAIXA DE SOM ATIVA COM BATERIA ACOMPANHANDO MICROFONE SEM FIO E CONTROLE REMOTO, AUTOFALANTE 15 POLEGADAS, EQUALIZADO
R GRAVE E AGUDO, CONEXÃO BLUETOOTH, BATERIA INTEGRADA, MP3 PLAYER COM VISOR LCD, ENTRADA USB E CARTÃO SD. COD M-0931                                   
 

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Joinville R FATIMA, 175 (47) 4101-0779

28.360.435/0001-66 GERALDO C GUITTI R$ 1.400,00
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Marca: SUMAY                                            
Fabricante:  SUMAY                                            
Modelo :  PRIMUS 500BT 
Descrição:  Informações Técnicas Funcionalidade Caixa de Som Amplificada Portátil Potência 500W Potência RMS 250W Impedância 4&#937; Alto-falante 12” 
Subwoofer 12” x1 Tweeter 5” x 1 Sensibilidade de isolamento > 60dB Frequência de resposta 90Hz ~ 20kHz Compatibilidade USB, cartão de memória SD, Rádio 
FM, AUX e Microfone Tecnologia Bluetooth Rádio FM Frequência 88 – 108MHz Formato de áudio MP3/WMA Entradas de Áudio Microfone / guitarra – P10, 1xR
CA, Alimentação 12V-VA DC Tempo de carregamento 12 V6 600mAh Duração da bateria Até 6h (80% do volume) Tamanho da Caixa de Som 34x51x32 cm Tam
anho da embalagem 38x58x34 cm Cor Preto Peso bruto 6Kg Peso líquido 7,8 Kg Itens inclusos na embalagem Caixa de Som Portátil, Microfone, Carregador DC
 Power e manual do usuário                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PENSILVANIA, 1439 ALINE (11) 5505-0287 dksa.cia@gmail.com

01.682.745/0001-40 ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA R$ 1.696,75

Marca: AMVOX                                            
Fabricante:  AMVOX                                            
Modelo :  ACA 501 NEW X 
Descrição:  CAIXA DE SOM ATIVA COM MICROFONE SEM FIO: Características: -Acompanha Microfone sem Fio -Bluetooth -Rodinhas para transporte -Equalizad
or -Led's -Função gravar -Entradas AUX/CARD/USB -Conexão TWS - Rádio FM -Duração de bateria 4 horas -Encaixe tripé -Entradas: Microfone ou instrumento -1 
Subwoofer de 15" / 01 Tweeter de 6,5" Potência: 500W RMS Bivolt: 127V - 220V Conteúdo da embalagem: -1 Caixa amplificada ACA 501 NEW -1 Manual de instr
uções                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R JOSE MASCARENHAS, 1531 Vladmir Rodrigues de Oliveira (11) 03462-3960 isaltec@terra.com.br

31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI R$ 1.714,29

Marca: AMVOX                                            
Fabricante:  AMVOX                                            
Modelo :  ACA 700 PANCADAO 
Descrição:  CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX ACA 700 PANCADAO 700W RMS BLUETOOTH - Especificações: - Entradas: AUX/CARD/USB / - Microfone ou in
strumento / - Função karaokê: ACA 700 (PANCADÃO) / - LEDS / - Duração da bateria: 4 HORAS / - Frequência: 60HZ / 50HZ / - Alças para transporte / - RÁDIO FM
 / - 1 Subwoofer de 15" / 01 Tweeter de 6,5" / - Função TWS / - Bluetooth / - Equalizador / - Rodinhas de transporte / - Função gravar / - Double coil (bobina dupl
a) / - Potência: 700W / - Bivolt                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R FIRMINO COSTA, 246 (31) 3657-5141 vendas.vc@outlook.com.br

03.958.284/0001-11 POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA R$ 1.816,00

Marca: MULTILASER                                            
Fabricante:  MULTILASER                                            
Modelo :  MULTILASER 
Descrição:  Caixa de som ativa com bateria acompanhando microfone sem fio e controle remoto, autofalante 15 polegadas, equalizador grave e agudo, conexã
o Bluetooth, bateria integrada, mp3 player com visor LCD, entrada usb e cartão SD.                                    

Endereço:
R ALMIRANTE BARROSO, 684

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 950,00

Órgão: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS -
SEBRAE

Objeto: Contratação de empresa(s), em regime de não exclusividade, para fornecimento
de equipamentos eletrônicos de áudio e vídeo para o SEBRAE-MG, através do
sistema de registro de preços..

Descrição: CAIXA SOM - Caixa de som portátil com microfone sem fio incluso, conforme
Anexo IA Detalhamento dos Equipamentos.

CatMat: 150225 - CAIXA SOM , CAIXA SOM NOME

Data: 31/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:289010

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/09/2020 13:47

Homologação: 18/09/2020 13:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.502.318/0001-97
* VENCEDOR *

CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 950,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ONEAL                                            
Fabricante:  ONEAL                                            
Modelo :  OMF 405 
Descrição:  CAIXA DE SOM PORTÁTIL Descrição Potência 110W RMS 1 Alto Falante de 10” e Hi Mid Driver de 1'' Controle de Volume Master USB/SD/FM/Auxilia
r Controle de Volume de Microfone, Line e Echo Independentes Entrada de Microfone P10 1/4 e Entrada de Linha P10 1/4 Entrada Auxiliar RCA L&R Entrada SD/
USB/Bluetooth Controle de Agudo e Grave (High/Low) Efeito de Voz Nos Microfones Tecla USB/SD/FM/ AUX Smart Attenuator Direta Para o Pen Drive e Cartão S
D Display LED 1 Microfone Sem Fio e Controle RemotoBateria Interna 12 Volts Entrada de Alimentação de Corrente Contínua 12V Fonte de Tensão Automática 
Ac 100 A 240 Volts Suporte Copo Para Pedestal Alça e Rodízios Para Transporte Dimensões (Altura X Largura X Profundidade.) 500X320x290mm Peso 7,4 Kg    
                                

Endereço: Telefone: Emai l :
AV DEP MANOEL NOVAES, 911 (75) 9208-3500 carvalho.miranda2017@gmail.com

Item 3: Microfone de Ouvido Sem Fio Portátil Leve, Microfone UHF com caixa de Receptor Sistema de Elemento de Música para Altofalante
Amplificador de Voz.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 450,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado sob o regime de registro
de preços para a Aquisição Instrumentos Musicais, conforme condições,
quantitativos e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório e no
Termo de Referência..

Descrição: MICROFONE - Microfone sem fio profissional duplo mão uhf Características:
Estrutura na cor Preta; Faixa de Frequência de 614 a 806MHz; Estabilidade da
Frequência Alcance Dinâmico Maior 80Db; Distorção Harmônica Total Menor
0,5%; Frequência de Resposta 6-12KHz +/- 3dB; Sensibilidade do Receptor
50uS (SINAD=20dB); Relação Sinal/Ruído menor que 80dB, Nível de Saída 0 +/-
300mV; Potência de Saída 30mW; 2 Canais de Recepção; Alimentação do
Receptor 12VDC; Alimentação da Fonte BIVOLT AC 100-240V / 50-60Hz; Área
de Alcance de Transmissão Máxima 50 Metros; Alimentação dos Microfones
com Pilhas AA; Medidas: 420mm , 320mm, 100mm

CatMat: 44032 - MICROFONE , MICROFONE NOME

Data: 02/10/2020 08:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:442020 / UASG:985529

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/10/2020 15:37

Homologação: 06/10/2020 15:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.142.525/0001-88
* VENCEDOR *

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA R$ 450,00

Preço Estimado: R$ 367,83 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 367,83

Quantidade Descrição Observação

2 Unidades 1. O microfone do fone de ouvido sem fio adota a banda UHF para evitar a interferência do sinal o tempo todo. Sua distância de tr
ansmissão de sinal é de até 25 metros (sem obstáculos); 15 metros (através das paredes); 2. A caixa do receptor incluída adota 
um plugue de áudio de 3,5 mm, o que permite que ele seja conectado diretamente a qualquer áudio sem conectar um cabo de s
aída. Também forneça um adaptador de áudio de 6,5 mm. (pode ser conectado diretamente ao áudio do barramento / carro e ao
s alto-falantes externos da barra de tração, etc.); 3. Baterias de polímero de lítio embutidas de 400mAh no microfone do fone de 
ouvido e na caixa do receptor. A duração da bateria pode durar até 5 horas. Com porta de carregamento USB DC-5V; 4. O microfo
ne do fone de ouvido e a caixa do receptor adotam o design em miniatura, compacto e portátil; Especificações: Material: liga de a
lumínio, ferro e plástico; Cor: Cinza ou preto; Distância de trabalho: 25 metros (sem obstáculos); 15 metros (através das paredes)
; Capacidade da bateria: microfone do fone de ouvido: 400mAh, 5 horas de duração; Caixa do receptor: 400mAh, tempo de execu
ção de 5 horas; Método de emparelhamento: basta ligar o microfone do headset e a caixa do receptor para o emparelhamento a
utomático; Tamanho do microfone do fone de ouvido (estado natural): 16,5 * 14cm / 6,5 * 5,5 polegadas (pode ser ajustado de ac
ordo com as próprias necessidades); Tamanho da caixa do receptor: 8.14 * 2.52cm / 3.2 * 1 polegada (L * W); Peso: 112g / 4oz; 
Tamanho do pacote: 15.8 * 13.5 * 4cm / 6.2 * 5.3 * 1.6inch Peso do pacote: 150g / 5.3oz; Garantia estendida; Lista de embalage
m: 1 microfone de fone de ouvido 1 caixa do receptor 1 cabo de carregamento USB 1 para 2 1 cabo de áudio de 3,5 mm com inter
face macho e fêmea 1 adaptador de áudio de 6,5 mm 1 Manual do Usuário em Português
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LYCO                                            
Fabricante:  LYCO                                            
Modelo :  UH02MM 
Descrição:  MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO MÃO UHF CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA NA COR PRETA; FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 614 A 806MH
Z; ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA ALCANCE DINÂMICO MAIOR 80DB; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL MENOR 0,5%; FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 6-12KHZ +/- 
3DB; SENSIBILIDADE DO RECEPTOR 50US (SINAD=20DB); RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MENOR QUE 80DB, NÍVEL DE SAÍDA 0 +/- 300MV; POTÊNCIA DE SAÍDA 30M
W; 2 CANAIS DE RECEPÇÃO; ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 12VDC; ALIMENTAÇÃO DA FONTE BIVOLT AC 100-240V / 50- 60HZ; ÁREA DE ALCANCE DE TRANS
MISSÃO MÁXIMA 50 METROS; ALIMENTAÇÃO DOS MICROFONES COM PILHAS AA; MEDIDAS: 420MM , 320MM, 100MM                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R GENERAL AUTO, 35 Cleber (51) 3731-7233 clebergori@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 253,50

Órgão: CONSELHO REG. DE FARMÁCIA EST. DE SAO PAULO
CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO

Objeto: Aquisição de Microfones de lapela e direcional para Câmera do CRF-SP.

Descrição: MICROFONE - MICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA/
PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 150HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SEM FIO, FREQUÊNCIA UHF AJUSTÁVEL,TIPO RECEPTOR,,
APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM

CatMat: 290169 - MICROFONE , APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM, TIPO DE LAPELA,
ALIMENTAÇÃO BATERIA / PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 150 HZ A 15 KHZ,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, FREQUÊNCIA UHF AJUSTÁVEL,
TIPO RECEPTOR,

Data: 01/10/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 16/2020 /
UASG: 389461

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.918.169/0001-35
* VENCEDOR *

FAGUNDES FERRAMENTAS LTDA R$ 253,50

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  MICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 150HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FI
O, FREQUÊNCIA UHF AJUSTÁVEL,TIPO RECEPTOR,, APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Blumenau R FRANZ VOLLES, 1033 (47) 9613-1806

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 399,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO eventuais aquisições de equipamentos de
informática, visando atender a demanda de todos os Departamentos da
Prefeitura Municipal conforme quantidades, especificações e condições
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital..

Descrição: MICROFONE - Microfone sem fio duplo de mão UHF, receptor fonte DC 17v,
relação sinal/ruído: menor que 80 DB, alcance 80 metros campo aberto,
transmissor de mão alimentação: 3v DC (aa1,5vx2), uso contínuo: 6 Horas,
estabilidade de frequência n/i, faixa dinâmica menor 90db, distorção harmônica
total maior que 0,5%.

CatMat: 44032 - MICROFONE , MICROFONE NOME

Data: 23/09/2020 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:412020 / UASG:989979

Lote/Item: /62

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.502.318/0001-97
* VENCEDOR *

CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 399,99
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LYCO                                            
Fabricante:  LYCO                                            
Modelo :  UH 02 MM 
Descrição:  MICROFONE SEM FIO DUPLO Especificações gerais e técnicas do produto: Sistema - 2 frequências UHF fixas; - Diversity com 2 antenas booster de 
recepção; - Baixo ruído de manuseio; - Chassis de plástico; - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; - THD: 0,1%; - Faixa de portadora de RF: 614 a
 806MHz; - Faixa de operação: 100m sob condições típicas; - Resposta em frequência de áudio: 50Hz a 15kHz, ±3dB; - Rejeição de imagem: 60dB típico; - Rejeiç
ão a espúrios: >60dB típico; - Distorção do sistema (Referente a ±15kHz de desvio, modulação a 1kHz): 0,1% de THD típico; - Relação sinal/ruído: 98dB; - Sensibil
idade: -109dB para 12dB SINAD típico; - Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); - Vida da bateria: 
10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-02 - Indicador de sinal de RF: Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena 
A ou B; - Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; - Controle de volume: Ajusta o v
olume de saída do receptor. Não afeta o indicador de pico de áudio de transmissão; - Antenas telescópicas: Recebem os sinais vindos do transmissor; - Saída d
e áudio: Saídas independentes por canal XLR macho; - Saída Mix P10: Saída mesclada dos 2 canais Jack 1/4" (P10); - Presilha para cabo de força: Prende o cabo 
de força ao receptor; - Chave ON/OFF; - Conector: XLR macho 3 pinos, 1/4" (P10); - Configuração de saída: Balanceada ativamente; - Impedância de saída: 3,3k&#
937;; - Proteção contra Phantom Power: Sim; - Alimentação: 12-18VCC nominal, 200mA; - Fonte de alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1
mm; - Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; - Peso: 460g. Níveis Máximos de Saída - 1/4": +5dBV; - XLR: -10dBV. Níveis Nominais de Saída - 1/4": -
8dBV; - XLR: -30dBV. Pinagem dos Conectores - 1/4": Ponta: Sinal - Carcaça: Terra; - XLR: 1: terra - 2: sinal (+) - 3: sinal (-). Transmissor de Mão HT-01 - Chave liga/
desliga: Em baixo relevo para prevenção de acionamento acidental; - Indicador ligado: Acende-se quando o transmissor está ligado. Ao piscar resta uma hora ou
 menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; - Saída de RF: 50mW típico (FCC); - Corrente Nominal: 60mA; - Alimentação: 2 pilhas al
calinas 1,5V AA; - Dimensões (D x C): 51,00 x 236,00mm; - Peso: 295g.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV DEP MANOEL NOVAES, 911 (75) 9208-3500 carvalho.miranda2017@gmail.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, 07 de outubro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de 01 (uma) Caixa de Som

Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de
ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL,
conforme especificações técnicas deste Termo de Referência,
evento 0775942.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços com vistas a apuração da
estimativa da despesa a ser incorrida e o impacto de sua
implementação no orçamento do órgão, tendo em vista a ausência de
programação no plano das contratações deste ano , despacho GSAD ,
evento 0778980.

 
Feita ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados,  chegamos ao
relatório evento 0780939  e Valor Global R$3.813,65 (três mil
oitocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos).

CATMATs:. 

ITEM NÚMERO

01 150225 ou 306679

02 44032

03 44032
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Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013, com
ampla participação em razão da pandemia. 

À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/10/2020, 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
0780952 e o código CRC 5E4C4782.

0009526-35.2020.6.02.8502 0780952v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0780952, encaminho os

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

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/10/2020, às 20:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781222 e o código CRC AB16FAAC.

0009526-35.2020.6.02.8502 0781222v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2020.
Posto que os autos já foram encaminhados para a

necessária reserva de crédito, solicito à SLC elabrar a minuta
do edital em consonância com o Termo de Referência de
evento 0775942, que ora aprovo, por apresentar os elementos
mínimos necessários à instrução da compra, e com o
pronunciamento da SEIC (doc. 0780952).

Quanto à questão orçamentária e de programação
(Plano de Contratações), o Excelentíssimo Senhor Juiz Diretor
da EJE que a aquisição dar-se-á com uso de recursos geridos
por aquela Unidade, de tal forma que a proposição deve ser
entendida como ajuste de programação.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2020, às 23:31, 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
0781271 e o código CRC E5408AE9.

0009526-35.2020.6.02.8502 0781271v1
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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 outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0781222).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/10/2020, às 11:36, 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
0781383 e o código CRC 33A5EC59.

0009526-35.2020.6.02.8502 0781383v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
À EJE,
Senhora Secretária,
No intuito de aperfeiçoar a redação da minuta de

edital para aquisição dos equipamentos de som, solicito que
seja indicado o prazo mínimo de garantia dos referidos
equipamentos, bem como o prazo para envio
das amostras referidas no subitem 3.2.8 do Termo de
Referência.

Outrossim, peço que seja confirmada ou não
a entrega das amostras solicitadas no endereço constante do
subitem 3.2.6 do antedito Termo.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/10/2020, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790987 e o código CRC 0B66C0CC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À SLC
 
Em atenção ao despacho exarado no evento 0790987, retorno o
presente a essa Unidade, informando o que segue:
 
1 - O prazo mínimo de garantia dos referidos equipamentos seria de 6
(seis) meses;
2 - Vamos considerar apenas o prazo da entrega dos materiais, sem a
necessidade da apresentação de amostras;
3 - Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de
uso, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida
Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, CEP 57083-410,
Maceió/AL.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 29/10/2020, às 13:06, 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
0796562 e o código CRC 67251724.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0009526-35.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,
objetivando a aquisição de material permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil,  02
(dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão
utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL, tudo
de acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral desta Corte.

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

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  aquisição  de  material
permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois)
Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados
pela  Escola  Judiciária  Eleitoral  deste  TRE/AL, conforme  especificações  e  condições
assentadas nos ANEXO I e I-A deste edital. 

2 –DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 20 (vinte) dias
contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada inclusive por
e-mail.

2.2. O prazo de garantia será de, pelo menos, 06 (seis) meses, a contar do
recebimento definitivo dos materiais.

Minuta de edital (0797591)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 31



2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores –  SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-
ma.

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49. 
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para re-
abilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-
vistas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de ju-
lho de 1991;

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir
dos critérios de preferência.

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
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4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

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

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

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

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

a) Valor total do item ofertado;

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

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

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

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

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

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

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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

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

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

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

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

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

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

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

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

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

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

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

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

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

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme
definido neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.
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7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

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

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

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

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

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

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada 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.
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

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

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-
A,  que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

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

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
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8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

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

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

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

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

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

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
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tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

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

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

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

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

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

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

9.10.1. Habilitação jurídica: 
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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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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 apresen-
tação 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 negati-
va, 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 domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-
tante, 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 Fa-
zenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

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

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

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

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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. 

Minuta de edital (0797591)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 43



1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

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

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

d) conter a descrição do item ofertado;

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

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos  e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

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

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.
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12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

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

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

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

Minuta de edital (0797591)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 46



1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão 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 for-
mais 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 siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

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

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo  de  20
(vinte) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada
por  e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo,  nº  5.113 –  Antares,  Maceió/AL,  CEP: 57083-410,  Tel:  (82)  3328-1947,
durante o seu horário normal de expediente, devendo ser agendada com, pelo menos, um
dia de antecedência.

16.2. O material será recebido:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, onde o servidor designado veri-
ficará a conformidade dos materiais com o discriminado nas Notas de Empenho e
Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do
bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas; 

b)    definitivamente, pela Escola Judiciária Eleitoral,  no prazo máximo de até 05
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX.
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16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

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

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

16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
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17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento),  em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

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

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

17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

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

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

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

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

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 
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17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

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

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

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

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

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será  a  da  publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta  corrente,  em  até  10  (dez)  dias  após  o  recebimento  definitivo  da  nota  fiscal,
devidamente atestada.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.5. Se  a  empresa  for  optante  do  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no Programa de Trabalho  -  Gestão  do Processo  Eleitoral;  PTRES n°  167674,
Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. São obrigações do Contratante:

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

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

c)  Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente;

d) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, de-
volvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades; 

e) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irre-
gularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituí-
do(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto;

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contrata-
da, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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h)  Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação con-
tratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em regis-
tro próprio todas as ocorrências;

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

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. São obrigações da contratada:

a)  Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e
especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços;

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

c) 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;

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

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação 

f) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fre-
tes, transporte, descarga e demais encargos; 

g) Entregar os materiais no local indicado no item 16 deste Edital, sem que
isso implique acréscimo no preço constante da proposta; 

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

i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL;

j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

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

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. 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.
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A -  Descrição dos itens e valores máximos admitidos;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

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

          TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO 

  
Aquisição de 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02
(dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
proporcionados  pela  Escola  Judiciária  Eleitoral  deste  TRE/AL,  conforme
especificações técnicas deste Termo de Referência.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

 
Esta Escola Judiciária de Alagoas desenvolve ações para estudantes em todo o
Estado de Alagoas, que fazem parte do Projeto Eleitor do Futuro, bem como do
Programa Mesário Voluntário, que tem por objetivo o despertar da consciência
cívica,  estimulando  os  e  preparando-os  para  o  interesse  do  exercício  da
cidadania, bem como da vivência do processo eleitoral, repercutindo, ainda, no
incentivo do jovem ao alistamento eleitoral. Além disso, desenvolvemos cursos
e palestras para os Magistrados e Servidores deste Tribunal. 
 
Para tanto, necessitamos de equipamentos de som com maior potência, graves
aprimorados e que sejam de fácil  transporte (portáteis),  objetivando usá-los
para sonorizar diferentes tipos de ambientes, principalmente em área externa,
para que os eventos desta EJE sejam surpreendentes e expandidos para um
número maior de ouvintes. 
 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 
01  (uma)  Caixa  de  Som  Portátil,  02  (dois)  Microfones  sem  fio  e  02  (dois)
Microfones de ouvido sem fio e portátil. 
 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO. 
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5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1  
Caixa de Som Potente e sem fio; 
 
Especificações: 
 
1. Bluetooth; 
 
2. Bateria recarregável de íon de lítio, até 6 horas 
de tempo de reprodução; 
 
3. SPL máx.118 dB (pico); 
 
4. Alcance de frequência (-10dB) 37,5 Hz – 18,5 
kHz; 
 
5. Resposta de frequência (-3 dB)45 Hz – 18 kHz; 
 
6. Entrada AC100 – 120 V AC, 50/60 Hz; 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz;  
 
7. Porta USB que fornece 500 mA; 
 
8. Grave 203,2 mm (8”) Unidade de grave de baixa 
frequência; 
 
9. 6 Drivers de alta frequência de 50,8 mm (2”);  
 
10. Cobertura limpa de 100° x 50°, usando Directivity
Control Geometry;  
 
11. Mixer de sete canais com reprodução de áudio 
Bluetooth, (4) 
1/4”/XLR, (1) 3,5 mm, (1) RCA estéreo, phantom power 
de +48 V, Hi-Z e um conector pass-thru XLR; 
 
12. Porta USB e suporte integrado para 
tablet/smartphone; 
 
13. Design do amplificador classe D; 
 

01 
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14. Intervalo de potência do sistema 250 W baixa 
frequência/alta frequência;  
 
15. Compartimento em polipropileno; 
 
16. Gradeaço perfurado esmaltado; 
 
17. Acessório: Bolsa com rodinhas e suporte de 
acessórios para câmera ou elemento de iluminação; 

18. Garantia estendida; 
 
Dimensões: 
 
1. Peso17 kg (37,5 lb) / 17 kg; 
 
2. Dimensões da unidade (P x L x A)401 mm x 266 
mm x 594 mm (15,8" x 10,5" x 23,4"); 
 
3. Dimensões com embalagem (P x L x A)421 mm x 
541 mm x 772 mm (16,6" x 21,3" x 30,4") 
 

2 Microfone sem fio UHF compatível com a caixa de som,

com carregamento USB portátil e caixa de recepção. 

Especificação: 

1. O  microfone  adota  o  núcleo  dinâmico  do

microfone, a qualidade do som é brilhante e grossa;  

2. A tecnologia de banda UHF é adotada para evitar

o  sinal  de  interferência  a  qualquer  momento  e  em

qualquer lugar, e a distância de trabalho do manual é de

15 metros (a distância real é de 30 metros); 

3. Caixa de recepção original  usa uma cabeça de

áudio de 3,5 mm, pode ser conectada diretamente em

qualquer áudio, sem necessidade de conectar a linha de

saída separadamente e também distribuir o adaptador

de  6,5  mm  (pode  ser  inserido  diretamente  no  alto-

falante de áudio externo) etc); 

02 
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4. Método  de  uso  da  fonte  de  alimentação:  a)  O

microfone feito à mão pode ser equipado com a bateria

AA nº 5 e o tempo de vida útil  é de até 10 horas; b)

Caixa de receptor  built-in  bateria  de polímero de lítio

(certificado de bateria certificado é completo), o uso de

bateria de até 5 horas; com porta de carregamento USB

DC-5V,  pode  ser  carregado  por  energia  móvel  a

qualquer momento;  

5. Elegante  e  clássico  com  pulverizador  preto

elegante; a caixa receptora é miniatura, leve e portátil; 

6. Garantia estendida;

6. Garantia estendida; 

7. Incluído no Pacote: 

1Microfone Sem Fio, 1 caixa de recebimento, 1 cabo de 
carregamento da cabeça do USB, Adaptador e 1 6.5 e 1 
manual de instruções.

3 

 
Microfone de Ouvido Sem Fio  Portátil  Leve,  Microfone
UHF com caixa  de  Receptor  Sistema de Elemento  de
Música para Altofalante Amplificador de Voz. 
 
Recursos: 
 
1. O microfone do fone de ouvido sem fio adota a
banda UHF para evitar a interferência do sinal o tempo
todo. Sua distância de transmissão de sinal é de até 25
metros  (sem  obstáculos);  15  metros  (através  das
paredes); 
 
2. A caixa do receptor incluída adota um plugue de
áudio de 3,5 mm, o que permite que ele seja conectado
diretamente a qualquer áudio sem conectar um cabo de
saída. Também forneça um adaptador de áudio de 6,5
mm.  (pode  ser  conectado  diretamente  ao  áudio  do
barramento / carro e aos alto-falantes externos da barra
de tração, etc.); 
 
3. Baterias  de  polímero  de  lítio  embutidas  de

02 
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400mAh no microfone do fone de ouvido e na caixa do
receptor. A duração da bateria pode durar até 5 horas.
Com porta de carregamento USB DC-5V; 
 
4. O  microfone  do  fone  de  ouvido  e  a  caixa  do
receptor  adotam o  design  em miniatura,  compacto  e
portátil; 
 
Especificações: 
 
Material: liga de alumínio, ferro e plástico; 
 
Cor: Cinza ou preto; 
 
Distância de trabalho: 25 metros (sem obstáculos);  15
metros (através das paredes); 
 
Capacidade da  bateria: microfone do fone de  ouvido:
400mAh,  5  horas  de  duração;  Caixa  do  receptor:
400mAh, tempo de execução de 5 horas; 
 
Método de emparelhamento: basta ligar o microfone do 
headset e a caixa do receptor para o emparelhamento 
automático; 
 
Tamanho do microfone do fone de ouvido (estado 
natural): 

16,5 * 14cm / 6,5 * 5,5 polegadas (pode ser ajustado de
acordo com as próprias necessidades); 
 
Tamanho da caixa do receptor: 8.14 * 2.52cm / 3.2 * 1 
polegada 
(L * W); 
 
Peso: 112g / 4oz; 
 
Tamanho do pacote: 15.8 * 13.5 * 4cm / 6.2 * 5.3 * 
1.6inch 
Peso do pacote: 150g / 5.3oz; 
 
Garantia estendida; 
  
Lista de embalagem: 
 
1 microfone de fone de ouvido 
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1 caixa do receptor 
 
1 cabo de carregamento USB 1 para 2 
 
1 cabo de áudio de 3,5 mm com interface macho e 
fêmea 
 
1 adaptador de áudio de 6,5 mm 
 
1 Manual do Usuário em Português 
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3.2. GARANTIA 

3.2.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, fi-
cando sob responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro 
de igual especificação; 

3.2.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso,
por um modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL;

3.2.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser
substituído  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  corridos,  contados  da
comunicação  efetivada  pelo  setor  competente  do  TRE.  Esta  comunicação
deverá ser feita através de um meio disponibilizado pelo fornecedor, de acordo
com as condições de entrega do produto;  

  
3.2.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3,
correrão por conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova
entrega do produto;  
 
3.2.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive
no que se refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material;  
 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 
4.1. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis;  
 
4.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na
Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº
5.113, bairro Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL; 
 
4.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo
menos, um dia de antecedência;  
 
4.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou 
Cupom Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos;

4.5. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA
a apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.  
 

5. RECEBIMENTO DO OBJETO  
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5.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:  
 
5.1.1. No  local  de  entrega,  o  servidor  designado  fará  o  recebimento  dos
materiais,  verificando  sua  conformidade  com  o  discriminado  nas  Notas  de
Empenho e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data
da entrega do bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades
observadas;  
 
5.2. No recebimento, será analisado se os objetos:  
 
a) estão conforme os parâmetros exigidos neste Termo de Referência;  
b) apresentam boa qualidade; e  
c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.  
 
5.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas
ou irregularidades deverão ser  substituídos no prazo estipulado,  contado da
notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.  

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
6.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas,
devolvendo no todo ou em parte se houver irregularidades;  
 
6.2. Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades  verificadas  no(s)  objeto(s)  fornecido(s),  para  que  seja(m)
substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;  
 
6.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente.   

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 
especificações constantes neste Termo de Referência;
7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);  
 
7.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação;  
 
7.4. Responder  por  todos  os  ônus,  diretos  e  indiretos,  incidentes  no
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fornecimento  dos  materiais,  inclusive  aqueles  referentes  à  embalagem,
seguros, taxas, fretes, transporte, descarga e demais encargos;  
 
7.5. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que
isso implique acréscimo no preço constante da proposta.   

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
8.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito
às  penalidades  estabelecidas  nas  Leis  n.  10.520/2002,  8.666/1993  e  nas
estipuladas pelo 
Edital.  

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
9.1. A  Contratada  responsabilizar-se-á  pela  entrega  dos  materiais  conforme
especificado em cada item, nos termos da legislação em vigor;  
 
9.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições
incidentes sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;  
 
9.3. Para  todos  os  efeitos  prevalecerão  as  especificações  constantes  neste
Termo.   

Maceió, 1º de outubro de 2020.  

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 

ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO 

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

01

Caixa de Som Potente e
sem fio, conforme
especificações do

Anexo I.

Unidade 1

 

R$ 722,87  R$ 722,87

02

Microfone sem fio UHF,
conforme

especificações do
Anexo I. 

Unidade 2 R$ 1.177,56 R$ 2.355,12

   03

Microfone de Ouvido
Sem Fio, Portátil, Leve,

conforme
especificações do

Anexo I. 

Unidade 2 R$ 367,83 R$ 735,66

    ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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

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

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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INFORMAÇÃO Nº 8723 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material
permanente – equipamentos de som.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude da sugestão da
SEIC em seu despacho (0780952).

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.

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 30/10/2020, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/11/2020, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
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Coordenador, em 04/11/2020, às 17:50, 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
0797592 e o código CRC 8C420D20.

0009526-35.2020.6.02.8502 0797592v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro 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 0797592.

Ratificamos as inclusões e as complementações
efetivadas pela Seção de Licitações e Contratos, inclusive
quanto ao registro de não 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 JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/11/2020, 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
0799906 e o código CRC 8FD51D46.

0009526-35.2020.6.02.8502 0799906v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Observando algumas características dos itens a

serem licitados, tal como constam no termo de referência
(0797591) aprovado por Vossa Senhoria, tem-se que algumas
especificações (vg. peso e dimensões da caixa de som), por
exatos e específicos, podem ensejar restrição de competição.

Dessa forma, parece de bom alvitre que se
verifiquem tais pormenores, e, caso, procedentes, impende
trazer aos autos as justificativas, conforme legislação de
regência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 03/11/2020, às 19:13, 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
0800265 e o código CRC D175832A.

0009526-35.2020.6.02.8502 0800265v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0800265, remeto os

autos à EJE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/11/2020, às 21:59, 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
0800341 e o código CRC 1B3C7A2D.

0009526-35.2020.6.02.8502 0800341v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0800341), retorno o
presente a essa Secretaria com alteração do Termo de Referência
(0800581, no que concerne aos itens que poderiam restringir a
relevante competição.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 04/11/2020, 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
0800506 e o código CRC 03E94585.

0009526-35.2020.6.02.8502 0800506v1
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Escola Judiciária Eleitoral 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

  

Aquisição de 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) 

Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados 

pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL, conforme especificações técnicas deste 

Termo de Referência.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

 

Esta Escola Judiciária de Alagoas desenvolve ações para estudantes em todo o Estado 

de Alagoas, que fazem parte do Projeto Eleitor do Futuro, bem como do Programa 

Mesário Voluntário, que tem por objetivo o despertar da consciência cívica, estimulando-

os e preparando-os para o interesse do exercício da cidadania, bem como da vivência do 

processo eleitoral, repercutindo, ainda, no incentivo do jovem ao alistamento eleitoral. 

Além disso, desenvolvemos cursos e palestras para os Magistrados e Servidores deste 

Tribunal. 

 

Para tanto, necessitamos de equipamentos de som com maior potência, graves 

aprimorados e que sejam de fácil transporte (portáteis), objetivando usá-los para sonorizar 

diferentes tipos de ambientes, principalmente em área externa, para que os eventos desta 

EJE sejam surpreendentes e expandidos para um número maior de ouvintes. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 

01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de 

ouvido sem fio e portátil. 

 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO. 
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5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1 

 
Caixa de Som Potente e sem fio; 
 
Especificações: 
 
1. Bluetooth; 
 
2. Bateria recarregável de íon de lítio, até 6 horas de tempo de 
reprodução; 
 
3. SPL máx.118 dB (pico); 
 
4. Alcance de frequência (-10dB) 37,5 Hz – 18,5 kHz; 
 
5. Resposta de frequência (-3 dB)45 Hz – 18 kHz; 
 
6. Entrada AC100 – 120 V AC, 50/60 Hz; 220 – 240 V AC, 50/60 
Hz;  
 
7. Porta USB que fornece 500 mA; 
 
8. Grave 203,2 mm (8”) Unidade de grave de baixa frequência; 
 
9. 6 Drivers de alta frequência de 50,8 mm (2”);  
 
10. Cobertura limpa de 100° x 50°, usando Directivity Control 
Geometry;  
 
11. Mixer de sete canais com reprodução de áudio Bluetooth, (4) 
1/4”/XLR, (1) 3,5 mm, (1) RCA estéreo, phantom power de +48 V, 
Hi-Z e um conector pass-thru XLR; 
 
12. Porta USB e suporte integrado para tablet/smartphone; 
 
13. Design do amplificador classe D; 
 
14. Intervalo de potência do sistema 250 W baixa frequência/alta 
frequência;  
 
15. Compartimento em polipropileno; 
 
16. Gradeaço perfurado esmaltado; 
 
17. Acessório: Bolsa com rodinhas e suporte de acessórios para 
câmera ou elemento de iluminação; 

01 
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18. Garantia estendida; 

2 

Microfone sem fio UHF compatível com a caixa de som, com 

carregamento USB portátil e caixa de recepção. 

Especificação: 

1. O microfone adota o núcleo dinâmico do microfone, a qualidade 

do som é brilhante e grossa;  

2. A tecnologia de banda UHF é adotada para evitar o sinal de 

interferência a qualquer momento e em qualquer lugar, e a 

distância de trabalho do manual é de 15 metros (a distância real é 

de 30 metros); 

3. Caixa de recepção original usa uma cabeça de áudio de 3,5 mm, 

pode ser conectada diretamente em qualquer áudio, sem 

necessidade de conectar a linha de saída separadamente e 

também distribuir o adaptador de 6,5 mm (pode ser inserido 

diretamente no alto-falante de áudio externo) etc); 

4. Método de uso da fonte de alimentação: a) O microfone feito à 

mão pode ser equipado com a bateria AA nº 5 e o tempo de vida 

útil é de até 10 horas; b) Caixa de receptor built-in bateria de 

polímero de lítio (certificado de bateria certificado é completo), o 

uso de bateria de até 5 horas; com porta de carregamento USB 

DC-5V, pode ser carregado por energia móvel a qualquer 

momento; 

 

5. Elegante e clássico com pulverizador preto elegante; a caixa 

receptora é miniatura, leve e portátil; 

18. Garantia estendida; 
6. Garantia estendida; 

7. Incluído no Pacote: 

1Microfone Sem Fio, 1 caixa de recebimento, 1 cabo de 

carregamento da cabeça do USB, Adaptador e 1 6.5 e 1 manual de 

instruções 

02 

3 
 
Microfone de Ouvido Sem Fio Portátil Leve, Microfone UHF com 

02 
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caixa de Receptor Sistema de Elemento de Música para Alto-
falante Amplificador de Voz. 
 
Recursos: 
 
1. O microfone do fone de ouvido sem fio adota a banda UHF para 
evitar a interferência do sinal o tempo todo. Sua distância de 
transmissão de sinal é de até 25 metros (sem obstáculos); 15 
metros (através das paredes); 
 
2. A caixa do receptor incluída adota um plugue de áudio de 3,5 
mm, o que permite que ele seja conectado diretamente a qualquer 
áudio sem conectar um cabo de saída. Também forneça um 
adaptador de áudio de 6,5 mm. (pode ser conectado diretamente 
ao áudio do barramento / carro e aos alto-falantes externos da 
barra de tração, etc.); 
 
3. Baterias de polímero de lítio embutidas de 400mAh no microfone 
do fone de ouvido e na caixa do receptor. A duração da bateria 
pode durar até 5 horas. Com porta de carregamento USB DC-5V; 
 
4. O microfone do fone de ouvido e a caixa do receptor adotam o 
design em miniatura, compacto e portátil; 
 
Especificações: 
 
Material: liga de alumínio, ferro e plástico; 
 
Cor: Cinza ou preto; 
 
Distância de trabalho: 25 metros (sem obstáculos); 15 metros 
(através das paredes); 
 
Capacidade da bateria: microfone do fone de ouvido: 400mAh, 5 
horas de duração; Caixa do receptor: 400mAh, tempo de execução 
de 5 horas; 
 
Método de emparelhamento: basta ligar o microfone do headset e 
a caixa do receptor para o emparelhamento automático; 
 
Tamanho do microfone do fone de ouvido (estado natural): 
16,5 * 14cm / 6,5 * 5,5 polegadas (pode ser ajustado de acordo 
com as próprias necessidades); 
 
Tamanho da caixa do receptor: 8.14 * 2.52cm / 3.2 * 1 polegada 
(L * W); 
 
Garantia estendida; 
 
 
Lista de embalagem: 
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3.2. GARANTIA 

 

 3.2.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando sob 

responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro de igual 

especificação;  

 

3.2.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por um 

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL;  

 

3.2.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído 

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação efetivada pelo setor 

competente do TRE. Esta comunicação deverá ser feita através de um meio 

disponibilizado pelo fornecedor, de acordo com as condições de entrega do produto;  

 

3.2.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3, correrão por 

conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto;  

 

3.2.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que se 

refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material.  

 

3.2.6. Os materiais deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 

Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090, Telefone: (82) 

2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à qui.) / 7h30 às 

13h30 (sex.);  

 

 
1 microfone de fone de ouvido 
 
1 caixa do receptor 
 
1 cabo de carregamento USB 1 para 2 
 
1 cabo de áudio de 3,5 mm com interface macho e fêmea 
 
1 adaptador de áudio de 6,5 mm 
 
1 Manual do Usuário em Português 
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3.2.7. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os 

parâmetros de qualidade exigidos neste Termo;  

 

3.2.8. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das 

amostras, para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o 

caso, emitir recusa devidamente fundamentada;  

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 

4.1. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis;  

 

4.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de 

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, 

CEP 57083-410, Maceió/AL; 

 

4.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, um 

dia de antecedência;  

 

4.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom 

Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos;  

 

4.5. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA a 

apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.  

 

 

 

5. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

5.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:  

 

5.1.1. No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, 

verificando sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, 

fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o 

caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas;  

 

5.2. No recebimento, será analisado se os objetos:  
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a) estão conforme os parâmetros exigidos neste Termo de Referência;  

b) apresentam boa qualidade; e  

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.  

 

5.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 

irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação 

formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.  

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

6.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo 

no todo ou em parte se houver irregularidades;  

 

6.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), 

reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;  

 

6.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

em 01 (uma) via, devidamente.  

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 

especificações constantes neste Termo de Referência;  

 

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);  

 

7.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na contratação;  

 

7.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, 

descarga e demais encargos;  
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7.5. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que isso 

implique acréscimo no preço constante da proposta.  

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

8.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito às 

penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas estipuladas pelo 

Edital.  

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

9.1. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme especificado 

em cada item, nos termos da legislação em vigor;  

 

9.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes 

sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;  

 

9.3. Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes neste Termo.  

 

Maceió, 1º de outubro de 2020.  

 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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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 novembro de 2020.
Em face do Despacho EJE 0800506, solicito à SEIC

nova pesquisa de preços, considerando as especificações
revisadas (doc. 0800581).

Em paralelo, solicito à EJE enumerar os itens
alterados, para complemento da instrução, no sentido de
subsidiar a aprovação do TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/11/2020, às 00:08, 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
0801321 e o código CRC F6A75DBB.

0009526-35.2020.6.02.8502 0801321v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria no evento (0801321),
informo que apenas retirei dos itens, dados referentes ao peso e
dimensões. No mais, o TR continua inalterado.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 05/11/2020, às 13:47, 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
0801603 e o código CRC 5CFBAE30.

0009526-35.2020.6.02.8502 0801603v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Considerando as informações do despacho EJE,

evento 0801603, entendemos, s.m.j. ,como válida a estimativa
efetuada em nossa instrução evento 0780952.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 05/11/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801677 e o código CRC 573CE1EC.

0009526-35.2020.6.02.8502 0801677v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
Devolvo os autos à EJE para incluir no TR, à vista

do apontamento do Sr. Assessor Jurídico (doc. 0796400),
produtos referenciais que possam atender às especificações
indicadas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/11/2020, às 00:33, 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
0802293 e o código CRC 26CF8AF2.

0009526-35.2020.6.02.8502 0802293v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria, evento 0802293, retorno
o presente a essa Secretaria ao tempo  em que informo que as
marcas JBL, Sony e LG atendem às nossas especificações e
necessidades.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 06/11/2020, 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
0803157 e o código CRC D68814A8.

0009526-35.2020.6.02.8502 0803157v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
Sigam os autos à SLC para adequar a minuta ao

Termo de Referência ajustado (doc. 0800581).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/11/2020, às 01:20, 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
0804911 e o código CRC AE97AE87.

0009526-35.2020.6.02.8502 0804911v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0009526-35.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,
objetivando a aquisição de material permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil,  02
(dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão
utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL, tudo
de acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral desta Corte.

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

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  aquisição  de  material
permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois)
Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados
pela  Escola  Judiciária  Eleitoral  deste  TRE/AL, conforme  especificações  e  condições
assentadas nos ANEXO I e I-A deste edital. 

2 –DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 20 (vinte) dias
contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada inclusive por
e-mail.

2.2. O prazo de garantia será de, pelo menos, 06 (seis) meses, a contar do
recebimento definitivo dos materiais.
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3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores –  SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-
ma.

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49. 
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para re-
abilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-
vistas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de ju-
lho de 1991;

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir
dos critérios de preferência.

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
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4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

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

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

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

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

a) Valor total do item ofertado;

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

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

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

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

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

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

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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

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

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

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

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

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

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

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

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

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

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

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

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

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

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme
definido neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

Minuta alterada (0805501)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 92



8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

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

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

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

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

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

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada 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.
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

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

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-
A,  que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

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

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
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8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

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

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

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

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

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

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
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tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

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

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

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

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

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

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

9.10.1. Habilitação jurídica: 
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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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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 apresen-
tação 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 negati-
va, 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 domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-
tante, 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 Fa-
zenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

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

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

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

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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. 
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9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

d) conter a descrição do item ofertado;

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

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos  e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

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

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.
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12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

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

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

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.
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14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão 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 for-
mais 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 siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

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

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo  de  20
(vinte) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada
por  e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo,  nº  5.113 –  Antares,  Maceió/AL,  CEP: 57083-410,  Tel:  (82)  3328-1947,
durante o seu horário normal de expediente, devendo ser agendada com, pelo menos, um
dia de antecedência.

16.2. O material será recebido:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, onde o servidor designado veri-
ficará a conformidade dos materiais com o discriminado nas Notas de Empenho e
Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do
bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas; 

b)    definitivamente, pela Escola Judiciária Eleitoral,  no prazo máximo de até 05
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX.
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16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

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

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

16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
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17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento),  em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

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

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

17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

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

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

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

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

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 
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17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

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

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

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

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

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será  a  da  publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta  corrente,  em  até  10  (dez)  dias  após  o  recebimento  definitivo  da  nota  fiscal,
devidamente atestada.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.5. Se  a  empresa  for  optante  do  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no Programa de Trabalho  -  Gestão  do Processo  Eleitoral;  PTRES n°  167674,
Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. São obrigações do Contratante:

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

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

c)  Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente;

d) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, de-
volvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades; 

e) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irre-
gularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituí-
do(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto;

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contrata-
da, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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h)  Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação con-
tratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em regis-
tro próprio todas as ocorrências;

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

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. São obrigações da contratada:

a)  Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e
especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços;

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

c) 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;

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

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação 

f) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fre-
tes, transporte, descarga e demais encargos; 

g) Entregar os materiais no local indicado no item 16 deste Edital, sem que
isso implique acréscimo no preço constante da proposta; 

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

i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL;

j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

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

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. 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.
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A -  Descrição dos itens e valores máximos admitidos;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

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

          TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO 

  
Aquisição de 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02
(dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
proporcionados  pela  Escola  Judiciária  Eleitoral  deste  TRE/AL,  conforme
especificações técnicas deste Termo de Referência.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

  
Esta Escola Judiciária de Alagoas desenvolve ações para estudantes em todo o
Estado de Alagoas, que fazem parte do Projeto Eleitor do Futuro, bem como do
Programa Mesário Voluntário, que tem por objetivo o despertar da consciência
cívica,  estimulando  os  e  preparando-os  para  o  interesse  do  exercício  da
cidadania, bem como da vivência do processo eleitoral, repercutindo, ainda, no
incentivo do jovem ao alistamento eleitoral. Além disso, desenvolvemos cursos
e palestras para os Magistrados e Servidores deste Tribunal. 
 
Para tanto, necessitamos de equipamentos de som com maior potência, graves
aprimorados e que sejam de fácil  transporte (portáteis),  objetivando usá-los
para sonorizar diferentes tipos de ambientes, principalmente em área externa,
para que os eventos desta EJE sejam surpreendentes e expandidos para um
número maior de ouvintes. 
 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 
01  (uma)  Caixa  de  Som  Portátil,  02  (dois)  Microfones  sem  fio  e  02  (dois)
Microfones de ouvido sem fio e portátil. 
 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO. 
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5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1  
Caixa de Som Potente e sem fio; 
 
Especificações: 
 
1. Bluetooth; 
 
2. Bateria recarregável de íon de lítio, até 6 horas 
de tempo de reprodução; 
 
3. SPL máx.118 dB (pico); 
 
4. Alcance de frequência (-10dB) 37,5 Hz – 18,5 
kHz; 
 
5. Resposta de frequência (-3 dB)45 Hz – 18 kHz; 
 
6. Entrada AC100 – 120 V AC, 50/60 Hz; 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz;  
 
7. Porta USB que fornece 500 mA; 
 
8. Grave 203,2 mm (8”) Unidade de grave de baixa 
frequência; 
 
9. 6 Drivers de alta frequência de 50,8 mm (2”);  
 
10. Cobertura limpa de 100° x 50°, usando Directivity
Control Geometry;  
 
11. Mixer de sete canais com reprodução de áudio 
Bluetooth, (4) 1/4”/XLR, (1) 3,5 mm, (1) RCA estéreo, 
phantom power de +48 V, Hi-Z e um conector pass-thru 
XLR; 
 
12. Porta USB e suporte integrado para 
tablet/smartphone; 
 
13. Design do amplificador classe D; 
 

01 
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14. Intervalo de potência do sistema 250 W baixa 
frequência/alta frequência;  
 
15. Compartimento em polipropileno; 
 
16. Gradeaço perfurado esmaltado; 
 
17. Acessório: Bolsa com rodinhas e suporte de 
acessórios para câmera ou elemento de iluminação; 

18. Garantia estendida.
 

2 Microfone sem fio UHF compatível com a caixa de som,

com carregamento USB portátil e caixa de recepção. 

Especificação: 

1. O  microfone  adota  o  núcleo  dinâmico  do

microfone, a qualidade do som é brilhante e grossa;  

2. A tecnologia de banda UHF é adotada para evitar

o  sinal  de  interferência  a  qualquer  momento  e  em

qualquer lugar, e a distância de trabalho do manual é de

15 metros (a distância real é de 30 metros); 

3. Caixa de recepção original  usa uma cabeça de

áudio de 3,5 mm, pode ser conectada diretamente em

qualquer áudio, sem necessidade de conectar a linha de

saída separadamente e também distribuir o adaptador

de  6,5  mm  (pode  ser  inserido  diretamente  no  alto-

falante de áudio externo) etc); 

4. Método  de  uso  da  fonte  de  alimentação:  a)  O

microfone feito à mão pode ser equipado com a bateria

AA nº 5 e o tempo de vida útil é de até 10 horas; b)

Caixa de receptor  built-in  bateria  de polímero de lítio

(certificado de bateria certificado é completo), o uso de

bateria de até 5 horas; com porta de carregamento USB

DC-5V,  pode  ser  carregado  por  energia  móvel  a

qualquer momento;  

02 
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5. Elegante  e  clássico  com  pulverizador  preto

elegante; a caixa receptora é miniatura, leve e portátil; 

6. Garantia estendida;

6. Incluído no Pacote: 

1Microfone Sem Fio, 1 caixa de recebimento, 1 cabo de 
carregamento da cabeça do USB, Adaptador e 1 6.5 e 1 
manual de instruções.

3  
Microfone de Ouvido Sem Fio  Portátil  Leve,  Microfone
UHF com caixa  de Receptor  Sistema de Elemento  de
Música para Alto-falante Amplificador de Voz. 
 
Recursos: 
 
1. O microfone do fone de ouvido sem fio adota a
banda UHF para evitar a interferência do sinal o tempo
todo. Sua distância de transmissão de sinal é de até 25
metros  (sem  obstáculos);  15  metros  (através  das
paredes); 
 
2. A caixa do receptor incluída adota um plugue de
áudio de 3,5 mm, o que permite que ele seja conectado
diretamente a qualquer áudio sem conectar um cabo de
saída. Também forneça um adaptador de áudio de 6,5
mm.  (pode  ser  conectado  diretamente  ao  áudio  do
barramento / carro e aos alto-falantes externos da barra
de tração, etc.); 
 
3. Baterias  de  polímero  de  lítio  embutidas  de
400mAh no microfone do fone de ouvido e na caixa do
receptor. A duração da bateria pode durar até 5 horas.
Com porta de carregamento USB DC-5V; 
 
4. O  microfone  do  fone  de  ouvido  e  a  caixa  do
receptor  adotam o  design  em miniatura,  compacto  e
portátil; 
 
Especificações: 
 
Material: liga de alumínio, ferro e plástico; 

02 
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Cor: Cinza ou preto; 
 
Distância de trabalho: 25 metros (sem obstáculos); 15
metros (através das paredes); 
 
Capacidade da  bateria: microfone do fone de  ouvido:
400mAh,  5  horas  de  duração;  Caixa  do  receptor:
400mAh, tempo de execução de 5 horas; 
 
Método de emparelhamento: basta ligar o microfone do 
headset e a caixa do receptor para o emparelhamento 
automático; 
 
Tamanho do microfone do fone de ouvido (estado 
natural): 

16,5 * 14cm / 6,5 * 5,5 polegadas (pode ser ajustado de
acordo com as próprias necessidades); 
 
Tamanho da caixa do receptor: 8.14 * 2.52cm / 3.2 * 1 
polegada 
(L * W); 
 
Peso: 112g / 4oz; 
 
Tamanho do pacote: 15.8 * 13.5 * 4cm / 6.2 * 5.3 * 
1.6inch 
Peso do pacote: 150g / 5.3oz; 
 
Garantia estendida; 
  
Lista de embalagem: 
 
1 microfone de fone de ouvido 
 
1 caixa do receptor 
 
1 cabo de carregamento USB 1 para 2 
 
1 cabo de áudio de 3,5 mm com interface macho e 
fêmea 
 
1 adaptador de áudio de 6,5 mm 
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1 Manual do Usuário em Português 
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* Marcas de Referência: JBL, Sony e LG. 

3.2. GARANTIA 

3.2.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, fi-
cando sob responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro 
de igual especificação; 

3.2.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso,
por um modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL;

3.2.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser
substituído  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  corridos,  contados  da
comunicação  efetivada  pelo  setor  competente  do  TRE.  Esta  comunicação
deverá ser feita através de um meio disponibilizado pelo fornecedor, de acordo
com as condições de entrega do produto;  

  
3.2.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3,
correrão por conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova
entrega do produto;  
 
3.2.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive
no que se refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material;  
 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 
4.1. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis;  
 
4.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na
Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº
5.113, bairro Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL; 
 
4.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo
menos, um dia de antecedência;  
 
4.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou 
Cupom Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos;

4.5. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA
a apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.  
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5. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 
5.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:  
 
5.1.1. No  local  de  entrega,  o  servidor  designado  fará  o  recebimento  dos
materiais,  verificando  sua  conformidade  com  o  discriminado  nas  Notas  de
Empenho e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data
da entrega do bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades
observadas;  
 
5.2. No recebimento, será analisado se os objetos:  
 
a) estão conforme os parâmetros exigidos neste Termo de Referência;  
b) apresentam boa qualidade; e  
c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.  
 
5.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas
ou irregularidades deverão ser  substituídos no prazo estipulado,  contado da
notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.  

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
6.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas,
devolvendo no todo ou em parte se houver irregularidades;  
 
6.2. Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades  verificadas  no(s)  objeto(s)  fornecido(s),  para  que  seja(m)
substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;  
 
6.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente.   

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 
especificações constantes neste Termo de Referência;
7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);  
 
7.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação;  

Minuta alterada (0805501)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 117



3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 
7.4. Responder  por  todos  os  ônus,  diretos  e  indiretos,  incidentes  no
fornecimento  dos  materiais,  inclusive  aqueles  referentes  à  embalagem,
seguros, taxas, fretes, transporte, descarga e demais encargos;  
 
7.5. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que
isso implique acréscimo no preço constante da proposta.   

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
8.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito
às  penalidades  estabelecidas  nas  Leis  n.  10.520/2002,  8.666/1993  e  nas
estipuladas pelo 
Edital.  

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
9.1. A  Contratada  responsabilizar-se-á  pela  entrega  dos  materiais  conforme
especificado em cada item, nos termos da legislação em vigor;  
 
9.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições
incidentes sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;  
 
9.3. Para  todos  os  efeitos  prevalecerão  as  especificações  constantes  neste
Termo.   

Maceió, 1º de outubro de 2020.  

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO 

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

01

Caixa de Som Potente e
sem fio, conforme
especificações do

Anexo I.

Unidade 1

 

R$ 722,87  R$ 722,87

02

Microfone sem fio UHF,
conforme

especificações do
Anexo I. 

Unidade 2 R$ 1.177,56 R$ 2.355,12

   03

Microfone de Ouvido
Sem Fio, Portátil, Leve,

conforme
especificações do

Anexo I. 

Unidade 2 R$ 367,83 R$ 735,66
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

    ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA 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. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta alterada.
Informo, ainda, que as marcas de referência dos

materiais que serão licitados, foram incluídas no Item 5 do
Termo de Referência (Especificações Técnicas).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/11/2020, às 16:28, 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
0805503 e o código CRC DCBD82B7.

0009526-35.2020.6.02.8502 0805503v1
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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 novembro de 2020.
À SAD, 
 
A fim de dar prosseguimento à instrução, cumpre

juntar aos autos a aprovação à última versão do Termo de
Referência (0800581).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 09/11/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/11/2020, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805661 e o código CRC 1D0A1698.

0009526-35.2020.6.02.8502 0805661v1
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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.
Tendo em vista os Despachos EJE 0800506,

SEIC 0801677 e EJE 0803157, aprovo a versão ajustada do
Termo de Referência (doc. 0800581), para que surta seus
jurídicos e legais efeitos.

Devolvo os autos à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/11/2020, às 01:45, 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
0805884 e o código CRC 79B26B65.

0009526-35.2020.6.02.8502 0805884v1
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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 : 0009526-35.2020.6.02.8502
INTERESSADO : EJE

ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAIXA DE SOM E
MICROFONES.

 

Parecer nº 2165 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à a aquisição de material
permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois)
Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e
portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados pela
Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL, conforme termo de
referência (0800581), aprovado pelo Sr. Secretário de
Administração (0805884).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,

para a devida pesquisa de preços (0780952), que através de
planilha Banco de Preços (0780939), obteve valor global de
R$3.813,65 (três mil oitocentos e treze reais e sessenta e
cinco centavos), para a aquisição.

Consta dos autos a reserva de crédito (0781533), a
cargo da COFIN.

No evento 0805501, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0797592), 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 0799906.

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 aquisição de material permanente – 01 (uma)
Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02
(dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil.

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. 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.
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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 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 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
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prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, 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.

 

Item Questionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM 0775912

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0800581

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

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

SIM

 IDEM

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

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

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

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

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

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

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

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

N/A  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM Item 14.

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0805884

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?
 

SIM

 

0780952

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?

X IDEM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM 0780939

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

SIM
 

 

MINUTA DO EDITAL

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

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

NÃO 0805501

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

SIM 0797592

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?

SIM  

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

NÃO  

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 deSIM  
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fornecedores interessados em participar da licitação?

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  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM 0805501

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

SIM  

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0805501

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM

  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  
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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?

SIM  

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

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

57

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

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º, V, do
Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 8º, XIII, a, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, art. 8º, VI, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM 0781533

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

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

N/A  

 
 

 5. CONCLUSÃO

Dessarte, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(0805501) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando aquisição dematerial
permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois)
Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e
portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados pela
Escola Judiciária Eleitoral deste Regional, tudo de acordo com
a requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 
À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 10/11/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/11/2020, às 14:54, 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
0806190 e o código CRC 69BC642C.
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CONCLUSÃO

Maceió, 11 de novembro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 2165 (0806190), da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou a minuta do edital
de licitação (0805501) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando aquisição dematerial
permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones
sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão
utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral
deste Regional, tudo de acordo com a requisição promovida pela
Secretaria de Administração, tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembargador Presidente deste TRE/AL, para a
necessária e competente deliberação, com a recomendação de que
seja autorizada a fase externa do certame licitatório.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/11/2020, às 20:12, 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
0807452 e o código CRC 76F3F07E.
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PROCESSO : 0009526-35.2020.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Material Permanente.Caixa de Som e Microfones.

 

Decisão nº 2811 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0697577.

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 - 01 (uma) Caixa de
Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de
ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral deste Regional, tudo de
acordo com a requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0805501, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 2165 (0806190), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/11/2020, às 17:50, 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
0808750 e o código CRC 48F6F7A7.
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2020.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2811, da

Presidência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2020, às 00:13, 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
0811523 e o código CRC 60BF0811.

0009526-35.2020.6.02.8502 0811523v1

Despacho GSAD 0811523         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 133



1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 90/2020 Nº 90/2020

PROCESSO Nº 0009526-35.2020.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 09 de dezembro de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,
objetivando a aquisição de material permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil,  02
(dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão
utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL, tudo
de acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral desta Corte.

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

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  aquisição  de  material
permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois)
Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados
pela  Escola  Judiciária  Eleitoral  deste  TRE/AL, conforme  especificações  e  condições
assentadas nos ANEXO I e I-A deste edital. 

2 –DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 20 (vinte) dias
contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada inclusive por
e-mail.

2.2. O prazo de garantia será de, pelo menos, 06 (seis) meses, a contar do
recebimento definitivo dos materiais.

3 - DA PARTICIPAÇÃO
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3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores –  SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-
ma.

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para re-
abilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-
vistas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de ju-
lho de 1991;

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir
dos critérios de preferência.

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

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

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
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dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

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

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

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

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
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6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

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

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 
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7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

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

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

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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

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

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

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

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

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

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

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

7.11.1. Não havendo pelo  menos três ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

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

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

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

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

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme
definido neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.
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7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

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

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

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

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

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

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 
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8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-
A,  que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

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

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.
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8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

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

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

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

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
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9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

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

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

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

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

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

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

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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 apresen-
tação 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 negati-
va, 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 domicí-
lio 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 lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

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

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

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

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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. 
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9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

d) conter a descrição do item ofertado;

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

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos  e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

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

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.
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12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

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

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

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.
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14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão 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 for-
mais 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 siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

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

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo  de  20
(vinte) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada
por  e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo,  nº  5.113 –  Antares,  Maceió/AL,  CEP: 57083-410,  Tel:  (82)  3328-1947,
durante o seu horário normal de expediente, devendo ser agendada com, pelo menos, um
dia de antecedência.

16.2. O material será recebido:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, onde o servidor designado veri-
ficará a conformidade dos materiais com o discriminado nas Notas de Empenho e
Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do
bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas; 

b)    definitivamente, pela Escola Judiciária Eleitoral,  no prazo máximo de até 05
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX.
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16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

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

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

16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
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17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento),  em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

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

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

17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

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

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

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

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

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 
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17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

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

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

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

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

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será  a  da  publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta  corrente,  em  até  10  (dez)  dias  após  o  recebimento  definitivo  da  nota  fiscal,
devidamente atestada.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.5. Se  a  empresa  for  optante  do  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no Programa de Trabalho  -  Gestão  do Processo  Eleitoral;  PTRES n°  167674,
Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. São obrigações do Contratante:

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

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

c)  Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente;

d) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, de-
volvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades; 

e) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irre-
gularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituí-
do(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto;

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contrata-
da, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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h)  Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação con-
tratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em regis-
tro próprio todas as ocorrências;

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

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. São obrigações da contratada:

a)  Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e
especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços;

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

c) 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;

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

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação 

f) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fre-
tes, transporte, descarga e demais encargos; 

g) Entregar os materiais no local indicado no item 16 deste Edital, sem que
isso implique acréscimo no preço constante da proposta; 

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

i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL;

j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

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

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. 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.
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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

Maceió/AL, 23 de novembro de 2020.

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

          TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO 

  
Aquisição de 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02
(dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
proporcionados  pela  Escola  Judiciária  Eleitoral  deste  TRE/AL,  conforme
especificações técnicas deste Termo de Referência.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

  
Esta Escola Judiciária de Alagoas desenvolve ações para estudantes em todo o
Estado de Alagoas, que fazem parte do Projeto Eleitor do Futuro, bem como do
Programa Mesário Voluntário, que tem por objetivo o despertar da consciência
cívica,  estimulando  os  e  preparando-os  para  o  interesse  do  exercício  da
cidadania, bem como da vivência do processo eleitoral, repercutindo, ainda, no
incentivo do jovem ao alistamento eleitoral. Além disso, desenvolvemos cursos
e palestras para os Magistrados e Servidores deste Tribunal. 
 
Para tanto, necessitamos de equipamentos de som com maior potência, graves
aprimorados e que sejam de fácil  transporte (portáteis),  objetivando usá-los
para sonorizar diferentes tipos de ambientes, principalmente em área externa,
para que os eventos desta EJE sejam surpreendentes e expandidos para um
número maior de ouvintes. 
 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 
01  (uma)  Caixa  de  Som  Portátil,  02  (dois)  Microfones  sem  fio  e  02  (dois)
Microfones de ouvido sem fio e portátil. 
 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR PREÇO. 
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5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1  
Caixa de Som Potente e sem fio; 
 
Especificações: 
 
1. Bluetooth; 
 
2. Bateria recarregável de íon de lítio, até 6 horas 
de tempo de reprodução; 
 
3. SPL máx.118 dB (pico); 
 
4. Alcance de frequência (-10dB) 37,5 Hz – 18,5 
kHz; 
 
5. Resposta de frequência (-3 dB)45 Hz – 18 kHz; 
 
6. Entrada AC100 – 120 V AC, 50/60 Hz; 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz;  
 
7. Porta USB que fornece 500 mA; 
 
8. Grave 203,2 mm (8”) Unidade de grave de baixa 
frequência; 
 
9. 6 Drivers de alta frequência de 50,8 mm (2”);  
 
10. Cobertura limpa de 100° x 50°, usando Directivity
Control Geometry;  
 
11. Mixer de sete canais com reprodução de áudio 
Bluetooth, (4) 1/4”/XLR, (1) 3,5 mm, (1) RCA estéreo, 
phantom power de +48 V, Hi-Z e um conector pass-thru 
XLR; 
 
12. Porta USB e suporte integrado para 
tablet/smartphone; 
 
13. Design do amplificador classe D; 
 

01 
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14. Intervalo de potência do sistema 250 W baixa 
frequência/alta frequência;  
 
15. Compartimento em polipropileno; 
 
16. Gradeaço perfurado esmaltado; 
 
17. Acessório: Bolsa com rodinhas e suporte de 
acessórios para câmera ou elemento de iluminação; 

18. Garantia estendida.
 

2 Microfone sem fio UHF compatível com a caixa de som,

com carregamento USB portátil e caixa de recepção. 

Especificação: 

1. O  microfone  adota  o  núcleo  dinâmico  do

microfone, a qualidade do som é brilhante e grossa;  

2. A tecnologia de banda UHF é adotada para evitar

o  sinal  de  interferência  a  qualquer  momento  e  em

qualquer lugar, e a distância de trabalho do manual é de

15 metros (a distância real é de 30 metros); 

3. Caixa de recepção original  usa uma cabeça de

áudio de 3,5 mm, pode ser conectada diretamente em

qualquer áudio, sem necessidade de conectar a linha de

saída separadamente e também distribuir o adaptador

de  6,5  mm  (pode  ser  inserido  diretamente  no  alto-

falante de áudio externo) etc); 

4. Método  de  uso  da  fonte  de  alimentação:  a)  O

microfone feito à mão pode ser equipado com a bateria

AA nº 5 e o tempo de vida útil é de até 10 horas; b)

Caixa de receptor  built-in  bateria  de polímero de lítio

(certificado de bateria certificado é completo), o uso de

bateria de até 5 horas; com porta de carregamento USB

DC-5V,  pode  ser  carregado  por  energia  móvel  a

qualquer momento;  

02 
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5. Elegante  e  clássico  com  pulverizador  preto

elegante; a caixa receptora é miniatura, leve e portátil; 

6. Garantia estendida;

6. Incluído no Pacote: 

1Microfone Sem Fio, 1 caixa de recebimento, 1 cabo de 
carregamento da cabeça do USB, Adaptador e 1 6.5 e 1 
manual de instruções.

3  
Microfone de Ouvido Sem Fio  Portátil  Leve,  Microfone
UHF com caixa  de Receptor  Sistema de Elemento  de
Música para Alto-falante Amplificador de Voz. 
 
Recursos: 
 
1. O microfone do fone de ouvido sem fio adota a
banda UHF para evitar a interferência do sinal o tempo
todo. Sua distância de transmissão de sinal é de até 25
metros  (sem  obstáculos);  15  metros  (através  das
paredes); 
 
2. A caixa do receptor incluída adota um plugue de
áudio de 3,5 mm, o que permite que ele seja conectado
diretamente a qualquer áudio sem conectar um cabo de
saída. Também forneça um adaptador de áudio de 6,5
mm.  (pode  ser  conectado  diretamente  ao  áudio  do
barramento / carro e aos alto-falantes externos da barra
de tração, etc.); 
 
3. Baterias  de  polímero  de  lítio  embutidas  de
400mAh no microfone do fone de ouvido e na caixa do
receptor. A duração da bateria pode durar até 5 horas.
Com porta de carregamento USB DC-5V; 
 
4. O  microfone  do  fone  de  ouvido  e  a  caixa  do
receptor  adotam o  design  em miniatura,  compacto  e
portátil; 
 
Especificações: 
 
Material: liga de alumínio, ferro e plástico; 

02 
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Cor: Cinza ou preto; 
 
Distância de trabalho: 25 metros (sem obstáculos); 15
metros (através das paredes); 
 
Capacidade da bateria: microfone do fone de ouvido:
400mAh,  5  horas  de  duração;  Caixa  do  receptor:
400mAh, tempo de execução de 5 horas; 
 
Método de emparelhamento: basta ligar o microfone do 
headset e a caixa do receptor para o emparelhamento 
automático; 
 
Tamanho do microfone do fone de ouvido (estado 
natural): 

16,5 * 14cm / 6,5 * 5,5 polegadas (pode ser ajustado de
acordo com as próprias necessidades); 
 
Tamanho da caixa do receptor: 8.14 * 2.52cm / 3.2 * 1 
polegada 
(L * W); 
 
Peso: 112g / 4oz; 
 
Tamanho do pacote: 15.8 * 13.5 * 4cm / 6.2 * 5.3 * 
1.6inch 
Peso do pacote: 150g / 5.3oz; 
 
Garantia estendida; 
  
Lista de embalagem: 
 
1 microfone de fone de ouvido 
 
1 caixa do receptor 
 
1 cabo de carregamento USB 1 para 2 
 
1 cabo de áudio de 3,5 mm com interface macho e 
fêmea 
 
1 adaptador de áudio de 6,5 mm 
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1 Manual do Usuário em Português 
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* Marcas de Referência: JBL, Sony e LG. 

6. GARANTIA 

6.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, fi-
cando sob responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro
de igual especificação; 

6.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por
um modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL;

6.3. O  material  que  apresentar  qualquer  defeito  ou  imperfeição  deverá  ser
substituído  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  corridos,  contados  da
comunicação  efetivada  pelo  setor  competente  do  TRE.  Esta  comunicação
deverá ser feita através de um meio disponibilizado pelo fornecedor, de acordo
com as condições de entrega do produto;  

  
6.4. Em caso  de  substituição  de  produto,  conforme previsto  no item 3.2.3,
correrão por conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova
entrega do produto;  
 
6.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no
que se refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material;  
 

7. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 
7.1. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis;  
 
7.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na
Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº
5.113, bairro Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL; 
 
7.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo
menos, um dia de antecedência;  
 
7.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou 
Cupom Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos;

7.5. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA
a apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.  
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8. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 
8.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:  
 
8.1.1. No  local  de  entrega,  o  servidor  designado  fará  o  recebimento  dos
materiais,  verificando  sua  conformidade  com  o  discriminado  nas  Notas  de
Empenho e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data
da entrega do bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades
observadas;  
 
8.2. No recebimento, será analisado se os objetos:  
 
a) estão conforme os parâmetros exigidos neste Termo de Referência;  
b) apresentam boa qualidade; e  
c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.  
 
8.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas
ou irregularidades deverão ser  substituídos no prazo estipulado,  contado da
notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.  

 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
9.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas,
devolvendo no todo ou em parte se houver irregularidades;  
 
9.2. Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades  verificadas  no(s)  objeto(s)  fornecido(s),  para  que  seja(m)
substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;  
 
9.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente.   

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
10.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 
especificações constantes neste Termo de Referência;

10.2. Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  dos  objetos,  de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);  
 
10.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
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compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação;  
 
10.4. Responder  por  todos  os  ônus,  diretos  e  indiretos,  incidentes  no
fornecimento  dos  materiais,  inclusive  aqueles  referentes  à  embalagem,
seguros, taxas, fretes, transporte, descarga e demais encargos;  
 
10.5. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que
isso implique acréscimo no preço constante da proposta.   

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
11.1. Se  a  empresa  contratada  descumprir  as  condições  avençadas  ficará
sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas
estipuladas pelo 
Edital.  

12. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
12.1. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais  conforme
especificado em cada item, nos termos da legislação em vigor;  
 
12.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições
incidentes sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;  
 
12.3. Para todos os  efeitos  prevalecerão as  especificações constantes neste
Termo.   

Maceió, 1º de outubro de 2020.  

Mônica Maciel Braga de Souza
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO 

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

01

Caixa de Som Potente e
sem fio, conforme
especificações do

Anexo I.

Unidade 1

 

R$ 722,87  R$ 722,87

02

Microfone sem fio UHF,
conforme

especificações do
Anexo I. 

Unidade 2 R$ 1.177,56 R$ 2.355,12

   03

Microfone de Ouvido
Sem Fio, Portátil, Leve,

conforme
especificações do

Anexo I. 

Unidade 2 R$ 367,83 R$ 735,66
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   ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA 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. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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EDITAL Nº 84 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020

 

PROCESSO Nº 0009526-35.2020.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 09 de dezembro de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02
(dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão
utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL,
tudo de acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral desta Corte.

 

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

 

1- DO OBJETO
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1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material permanente – 01 (uma)
Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido
sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados pela Escola
Judiciária Eleitoral deste TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A deste edital.

 

2 –DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

 

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 20 (vinte) dias contados do
recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada inclusive por e-mail.
 

2.2. O prazo de garantia será de, pelo menos, 06 (seis) meses, a contar do
recebimento definitivo dos materiais.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. 1. 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;
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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).

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

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

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

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

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

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

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

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

h) que os serviços são prestados 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;

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos
critérios de preferência.

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

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

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

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

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

a) Valor total do item ofertado;

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

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

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

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

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

 

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

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

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

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

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

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

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

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

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

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

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.

 

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

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

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

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo
I-A, que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

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

 

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

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

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

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

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

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
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subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

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

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

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

9.1.1. SICAF;

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

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

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

 

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

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

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

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

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

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

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

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

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

 

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

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

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

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

 

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

 

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

 

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

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

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
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9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.

 

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

b. 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.

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

d. conter a descrição do item ofertado;

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

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

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

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

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

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
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Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

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

11 - DOS RECURSOS.
 

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

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

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

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

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

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.
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12.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
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convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento
licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO.

 

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

 

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

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
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14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

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

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

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

 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias
úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-mail,
no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
Marcelo, nº 5.113 – Antares, Maceió/AL, CEP: 57083-410, Tel: (82) 3328-1947, durante
o seu horário normal de expediente, devendo ser agendada com, pelo menos, um dia
de antecedência.
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16.2. O material será recebido:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, onde o servidor designado verificará a
conformidade dos materiais com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal,
fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se
for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas;

b) definitivamente, pela Escola Judiciária Eleitoral, no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados da comunicação da SEALMOX.

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

 

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

 

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

 

16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

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

I não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;
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VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

 

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

 

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

 

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

 

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

 

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente com as
demais.

 

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

 

17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
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17.8. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
de Alagoas.
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17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

18 - DO PAGAMENTO

 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.

 

18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

 

18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

 

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:
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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%

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674, Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1. São obrigações do Contratante:

 

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

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

c) Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente;

d) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo
no todo ou em parte, se houver irregularidades;

e) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s),
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reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;

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

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

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

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

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

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1. São obrigações da contratada:

 

a) Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e
especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta
de Preços;

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);

c) 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;

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

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação

f) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos
materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte,
descarga e demais encargos;

g) Entregar os materiais no local indicado no item 16 deste Edital, sem que isso implique
acréscimo no preço constante da proposta;

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

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

 

j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

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

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

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.13. 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.

 

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos;

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

 

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

 

Maceió/AL, 23 de novembro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NOS DOCUMENTO
Nº 0814346.

Em 23 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/11/2020, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814349 e o código CRC 8A564269.

0009526-35.2020.6.02.8502 0814349v3
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 24/11/2020 | Edição: 224 | Seção: 3 | Página: 129

Órgão: Poder Judiciário/Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas/Secretaria de Administração/Coordenadoria de Material e 

Patrimônio

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0009526-35.2020. Objeto: Aquisição de material permanente - 01 (uma) Caixa de 

Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão 

utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL, conforme 

especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. . Total de Itens Licitados: 3. Edital: 

24/11/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou 

https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00090-2020. Entrega das Propostas: a partir de 

24/11/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/12/2020 às 14h00 no 

site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 23/11/2020) 70011-00001-2019NE000032

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2020.

À CPREG,

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/11/2020, às 10:39, 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
0815020 e o código CRC 57C9A277.

0009526-35.2020.6.02.8502 0815020v1
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09/12/2020 CAIXA AMPLIFICADA ACA 250 GROOVE em Ã�udio | Amvox

https://amvox.com.br/old/produto/caixa-amplificada-aca-250-groove/146/ 1/3

pesquisar...

 (https://www.youtube.com/user/AmvoxBrasil)

 (https://www.facebook.com/AmvoxBrasil/)

 (https://www.instagram.com/amvox_/)

 (https://amvox.com.br/old/)
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09/12/2020 CAIXA AMPLIFICADA ACA 250 GROOVE em Ã�udio | Amvox
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 Manual ACA 250 GROOVE (2,59 MB)  

(https://amvox.com.br/old/midia/anexo/manual-aca-250-groove-146.pdf)

 Mais produtos em: Ã�udio (https://amvox.com.br/old/produto/categoria/audio/)

CAIXA AMPLIFICADA ACA 250 GROOVE

caracterÃ sticas:

-entradas: usb / tf / aux

-2 entradas para microfone e instrumentos

-funÃ§Ã£o power x

-leds

-duraÃ§Ã£o da bateria: 4 horas

-freqÃ¼Ãªncia: 60hz / 50hz

-alÃ§as para transportes

-rÃ¡dio FM

-entrada para fone de ouvido

-bluetooth

-funÃ§Ã£o x bass

-double coil (bobina dupla)

-tweeter 6 5"

 (https://www.youtube.com/user/AmvoxBrasil)

 (https://www.facebook.com/AmvoxBrasil/)

 (https://www.instagram.com/amvox_/)
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09/12/2020 CAIXA AMPLIFICADA ACA 250 GROOVE em Ã�udio | Amvox
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 (https://www.instagram.com/amvox_/)   (https://www.youtube.com/user/AmvoxBrasil)   

(https://www.facebook.com/AmvoxBrasil/)  

SIGA-NOS

 (https://amvox.com.br/old/midia/Amvox-catalogo.pdf)

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Rua B, Quadra D, Lote 4, Jardim dos Limoeiros, Poloplast, CamaÃ§ari, BA   |  

 (71) 3649-8900   |    contato@amvox.com.br       

Desenvolvido por:  (http://www.startcomunicacao.com.br)

(https://www.facebook.com/AmvoxBrasil/)  (https://www.instagram.com/amvox_/)

(https://www.youtube.com/user/AmvoxBrasil)

 



 (https://www.youtube.com/user/AmvoxBrasil)

 (https://www.facebook.com/AmvoxBrasil/)

 (https://www.instagram.com/amvox_/)

Proposta E DOCUMENTOS TÉCNICOS (0825699)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 211

https://www.instagram.com/amvox_/
https://www.youtube.com/user/AmvoxBrasil
https://www.facebook.com/AmvoxBrasil/
https://amvox.com.br/old/midia/Amvox-catalogo.pdf
http://www.startcomunicacao.com.br/
https://www.facebook.com/AmvoxBrasil/
https://www.instagram.com/amvox_/
https://www.youtube.com/user/AmvoxBrasil
https://www.youtube.com/user/AmvoxBrasil
https://www.facebook.com/AmvoxBrasil/
https://www.instagram.com/amvox_/


Proposta E DOCUMENTOS TÉCNICOS (0825699)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 212



FOLDER: aperte uma vez rapidamente para escolher entre Bluetooth, AUX ou FM; aperte 
novamente por um tempo mais longo na função “folder search” (pesquisa de música) 
e logo após aperte as setas                  para completar sua busca pela música de sua escolha
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1.3 Este aparelho possui carregador Bivolt 127V-220V AC 9V.

3.1  Utilize o botão “MODO” no painel de controle das unidades para mudar entre as 
       funções MP3, rádio FM ou Bluetooth.

4.2  Use um cabo RCA/P2 na caixa do Amplificador para conectar seu equipamento de 

        áudio. Um lado do cabo ao equipamento de áudio, como um DVD, por exemplo, 

        e o outro lado à unidade no “AUX INPUT” (entrada auxiliar).

5.2  Aperte     para buscar uma estação, aperte novamente     para interromper a busca.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
Srª Mônica Maciel Braga de Souza Secretária da

Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.
 
Solicito o pronunciamento técnico relativo à

conformidade da proposta, ITEM 01, apresentada na sessão
Pregão 90/2020, anexo ao presente procedimento
administrativo, evento sei nº 0825699. 

Ratifico, a sessão está reagendada para amanhã às
14h dia 10/12/2020.

Agradeço e aguardo.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/12/2020, 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
0825701 e o código CRC 3CCC9F30.

0009526-35.2020.6.02.8502 0825701v1
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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 dezembro de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Inicialmente, informo que não sou técnica em equipamentos de som,
porém, realizei algumas pesquisas e acredito que a proposta da
empresa W.K.M. Soluções Tecnológicas Eireli está em conformidade
com o Edital.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 09/12/2020, às 18:29, 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
0825960 e o código CRC DF3BF982.

0009526-35.2020.6.02.8502 0825960v1
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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: 10/12/2020 15:02:47 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 

CNPJ: 29.529.181/0001-20 
 
 
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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.529.181/0001-20

Certidão nº: 32520478/2020

Expedição: 10/12/2020, às 14:07:35

Validade: 07/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.529.181/0001-20, 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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 08/12/2020  002918082 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   002918082  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 W.K.M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 29.529.181/0001-20 ************************* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 8 de dezembro de 2020 às 11h53min. 

                      002918082 
 PEDIDO N°:  
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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: 85431602181455360722-1; Data: 16/02/2018 15:01:01

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGM06253-DRKW;
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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26/03/2020 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/85431602181455360722

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/85431602181455360722 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://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 W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa W. K. M.
SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/03/2020 08:56:00 (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 W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS 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.

Código de Consulta desta Declaração: 914774

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 02/03/2021 11:14:34 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 85431602181455360722-1 
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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0e5026e0e4151adae3fe8a801d27a1f7e201d6fa63950720939a68a8847dfbb4068004fef1759529ff6f29015cde1
7cd15d7671655fd14f21c1542215d9335e9 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2018 13:14 SOB Nº 27600226185.
PROTOCOLO: 180003763 DE 25/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800259357. NIRE: 27600226185.
W. K. M. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI EPP

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 25/01/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoCertidão ATO CONSTITUTIVO EMPRESA (0826676)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 232



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 25/01/2018 13:14 SOB Nº 27600226185.
PROTOCOLO: 180003763 DE 25/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800259357. NIRE: 27600226185.
W. K. M. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI EPP

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 25/01/2018
         www.facilita.al.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 22/07/2019 11:44 SOB Nº 20190263512.
PROTOCOLO: 190263512 DE 28/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903315479. NIRE: 27600226185.
W. K. M. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 22/07/2019
         www.facilita.al.gov.br
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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: 29.529.181/0001-20 DUNS®: 917396774
Razão Social: W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
Nome Fantasia: INFORLICIT
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/02/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 25/01/2018
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 2: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 3: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 5: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 6: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 7: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 8: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 9: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 10: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 11: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 12: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 13: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 14: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 15: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 16: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 17: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Emitido em: 10/12/2020 13:56 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 57.306-415
Endereço: RUA EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS, 1917C - CAVACO
Município / UF: Arapiraca / Alagoas
Telefone: (82) 20228159
E-mail: INFORLICIT@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
061.556.674-03CPF:

Nome: WELLINGTON KLEBSON DE MELO OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 31490751 Órgão Expedidor: SEDS
Data de Expedição: 01/02/2012 Data de Nascimento: 29/04/1993
E-mail: inforlicit@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 061.556.674-03 Participação Societária: 100,00%
Nome: WELLINGTON KLEBSON DE MELO OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 31490751 Órgão Expedidor: SEDS
Data de Expedição: 01/02/2012 Data de Nascimento: 29/04/1993
Filiação Materna: MARIA APARECIDA DE MELO OLIVEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.306-415
Endereço: RUA EXPEDICIONARIO BRASILEIRO, 163 - CAVACO
Município / UF: Arapiraca / Alagoas
Telefone: (00) 00000000
E-mail: inforlicit@gmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 061.556.674-03
Nome: WELLINGTON KLEBSON DE MELO OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 31490751 Órgão Expedidor: SEDS
Data de Expedição: 01/02/2012 Data de Nascimento: 29/04/1993
Filiação Materna: MARIA APARECIDA DE MELO OLIVEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.306-415
Endereço: RUA EXPEDICIONARIO BRASILEIRO, 163 - CAVACO
Município / UF: Arapiraca / Alagoas
Telefone: (00) 00000000
E-mail: inforlicit@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

Emitido em: 10/12/2020 13:56 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32

Certidão SICAF CRC NC (0826680)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 236



Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
7042 - DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE MINI E MICROCOMPUTADORES

Emitido em: 10/12/2020 13:56 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

33

Certidão SICAF CRC NC (0826680)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 237



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: 29.529.181/0001-20 DUNS®: 917396774

Razão Social: W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Nome Fantasia: INFORLICIT

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/02/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 06/04/2021

FGTS 25/12/2020

Trabalhista Validade: 10/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/01/2021

Receita Municipal Validade: 20/12/2020

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: 10/12/2020 13:55 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Capital
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Titular
Nome
WELLINGTON KLEBSON DE MELO OLIVEIRA

CPF
061.556.674-03

Administrador
S

Início do Mandato
24/01/2018

Término do Mandato

Dados do Administrador
Nome
WELLINGTON KLEBSON DE MELO OLIVEIRA

CPF
061.556.674-03

Início do Mandato
24/01/2018

Término do Mandato

Último Arquivamento
Data
22/07/2019

Número
20190263512

Ato/eventos
002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO
NOME EMPRESARIAL)

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
27600226185

CNPJ
29.529.181/0001-20

Arquivamento do Ato
Constitutivo
25/01/2018

Início de Atividade
25/01/2018

Endereço Completo
Rua Expedicionários Brasileiros, Nº 1917C, Cavaco - Arapiraca/AL - CEP 57306-415

Objeto
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e
vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e
comunicação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Aluguel de
computadores, fotocopiadoras, impressoras e equipamentos para escritório; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Fotocópias; Reparação e
manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de
bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e
doméstico; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/10/2020, às 07:49:29 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código O3DIGPVM.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC2000667977

Nome Empresarial: W. K. M. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2000667977

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1

Certidão SICAF CRC NC (0826680)         SEI 0009526-35.2020.6.02.8502 / pg. 239



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: 29.529.181/0001-20
Razão Social: W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS, 1917C - CAVACO - Arapiraca / Alagoas

Emitido em: 10/12/2020 14:21 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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X�XSZŶ;WOYWYO~PYST\Ŷ;WXUT;Ĝ~YUT;IR\P~P�OPT;GUXPZYOTU;\X̂ZX;NHGu]�{;~YS}YOzX;X̂WX~P}P~T��X̂;X;~YS\P��X̂;T̂ X̂SZT\T̂
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*tdPXXRQPtOW6SW
VXR�W6SP
uWteWdR��W6v
UtPgW

_�x̂nxn_n_
{̂�fs�̂_

*tdPXXRSW6W6VXR�W6SP6uWteWdR��W6SP6UtPgW6VPZW6]WXtPdPSWX6\h6�h6oh6LD-�uD*L
|*uED-D�+uUL6*+,*-+p6uET4xuTm�6n�hfn�ĥî x___̂ vn_h

UaPXObXR6SW6VXR�W
SP6uWteWdR��W6v
UtPgW

_�x̂nxn_n_
f̂�_n�{n

uWteWdRSW6VRXR6PteMW6SP6RtPgW6W6]WXtPdPSWX6\h6�h6oh6LD-�uD*L6|*uED-D�+uUL6*+,*-+p
uET4xuTm�6n�hfn�ĥî x___̂ vn_h
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37408259449Usuário:

14/12/2020 14:40:49Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI Adimplente29529181
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 10197 - 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  0825497

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: 0825960

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: 0826680

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  CERTIDÃO TRABALHISTA, CNJ, TCU, PORTAL

TRANSPARÊNCIA E FALÊNCIA CONCORDATA 0826673

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0828721

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0826671

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X
V.  ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  V. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

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

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0828695

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 X  0826708
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licitante vencedor?

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

x  

Proposta: ITEM 01 0825699

Resultado Fornecedor: 0826706

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/12/2020, às 14:56, 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
0828725 e o código CRC ECEB194D.
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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 :  
0009526-35.2020.6.02.8502

INTERESSADO : EJE
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 90/2020. MATERIAL PERMANENTE - CAIXA DE SOM PORTÁTIL.

 

Parecer nº 2389 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 90/2020, objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de
material permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02
(dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido
sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0814346).

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 (0828725).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/19, art. 8, XIII,  e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0814996

0815019

 

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 0828695

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 0828725

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

 

0825699

 

0826673

0826680
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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

0828721

 

 

 

 
 
Dessa forma, esta Assessoria Jurídica conclui pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 90/2020 e
subsequente contratação da empresa W.K.M. SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS EIRELI, CNPJ nº 29.529.181/0001-20 para
fornecimento  de material de permanente – 01 (uma) Caixa de
Som Portátil, no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze
reais), conforme proposta comercial (0825699).

Registre-se ainda que os itens 2 (microfone sem fio)
e 3 (microfone de ouvido sem fio) restaram desertos.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 14/12/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 14/12/2020, às 17:05, 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
0828868 e o código CRC 5A9D369B.
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando à contratação de

empresa para fornecimento de material permanente – 01 (uma) Caixa
de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones
de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0814346).

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2389 (0828868), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os fins de homologação do referido pregão eletrônico, nos
termos dispostos no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e do
Decreto nº 10.024/2019, com o registro de que os itens 2 (microfone
sem fio) e 3 (microfone de ouvido sem fio) restaram desertos..

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/12/2020, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0831420 e o código CRC 1212115B.
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PROCESSO : 0009526-35.2020.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Contratação de empresa para fornecimento de material permanente – 01 (uma) Caixa de Som
Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil.

 

Decisão nº 3181 / 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 2389/2020 (0828868), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 90/2020, cujo
objeto é a contratação de empresa para fornecimento de
material permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois)
Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e
portátil, para utilização nos eventos realizados pela Escola Judiciária
Eleitoral deste Tribunal,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0814346),
adjudicado à empresa W.K.M. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 29.529.181/0001-20, vencedora do certame
licitatório, para fornecimento de material de permanente – 01 (uma)
Caixa de Som Portátil, no valor de R$ 715,00 (setecentos e
quinze reais), conforme proposta comercial (0825699), de acordo
com o Resultado por Fornecedor (0826706) e em conformidade com a
Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0828695), com o registro de
que os itens 2 (microfone sem fio) e 3 (microfone de ouvido sem fio)
restaram desertos.

  Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei
nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na
Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso
referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 18/12/2020, 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
0833158 e o código CRC 8D4D7EEA.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00090/2020

 
Às 21:41 horas do dia 21 de dezembro 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 0009526-35.2020,
Pregão nº 00090/2020. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: CAIXA SOM
Descrição Complementar: Caixa de Som Potente e sem fio, conforme especificações do Anexo do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 722,8700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 722,8700 , com valor
negociado a R$ 715,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/12/2020
14:36:11 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: W. K. M. SOLUCOES
TECNOLOGICAS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.529.181/0001-20, Melhor lance: R$

722,8700, Valor Negociado: R$ 715,0000

Homologado 21/12/2020
21:41:50

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2
Descrição: MICROFONE
Descrição Complementar: Microfone sem fio UHF, conforme especificações do Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.355,1200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado 09/12/2020 14:00:31 - Cancelamento Automático

Homologado 21/12/2020 21:41:50 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

 
Item: 3
Descrição: MICROFONE
Descrição Complementar: Microfone de Ouvido Sem Fio, Portátil, Leve, conforme especificações do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
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Valor Máximo Aceitável: R$ 735,6600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado 09/12/2020 14:00:31 - Cancelamento Automático

Homologado 21/12/2020 21:41:50 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2020.
À SLC, para publicar o resultado do certame.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
Á EJE, para ciência e acompanhamento,

considerando a necessidade de indicação da despesa para
inscrição em restos a pagar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2020, às 21:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834129 e o código CRC 3608F207.
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0834129).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/12/2020, às 08:27, 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
0834174 e o código CRC 88637735.
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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: 22/12/2020 09:46:42
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Andréa de Albuquerque César
   Ofício: 6175697
   Data prevista de publicação: 23/12/2020
   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

13182360 Aviso de HomologaAAo PregAo EletrAnico nA 91-2020 -
FORMATO.rtf

7c7b453e266f91b9
810476529c55f6dd 5,00 R$

165,20

13182361 Aviso de HomologaAAo PregAo EletrAnico nA 90-2020 -
WKM.rtf

73c5fd1f1f5d612e
75a5281b56e3b867 4,00 R$

132,16

13182362 Aviso de HomologaAAo PregAo EletrAnico nA 81-2020 -
Plugnet.rtf

b3c6ad7fe6894a4b
e021ba419d3dfeaa 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 14,00 R$
462,56
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/12/2020, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/12/2020, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/12/2020, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834410 e o código CRC 51FC2277.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 1166/2020.

Observação:

- Atenção: observar a necessidade de instruir restos a pagar, se
for o caso.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 22/12/2020, às 12:08, 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
0834411 e o código CRC 81B13F2A.
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE001166

(0834410) e ciência do apontamento, evento (0834411).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/12/2020, às 16:40, 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
0834531 e o código CRC D2D2BCF5.

0009526-35.2020.6.02.8502 0834531v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Sigam os autos à SEALMOX, para remessa da nota

de empenho ao fornecedor e posterior envo à EJE, para
indicar inscrição em restos a pagar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/12/2020, às 21:15, 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
0834591 e o código CRC A9304462.
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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 05302020122300189
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Espaço Funcional Arquitetura e Reformas Eireli.;
Objeto do 2º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 45
(quarenta e cinco) dias; Fundamento Legal: Artigo 57, § 1º, incisos II e IV, da Lei nº
8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.122.0033.14YQ.3341; Elemento
de Despesa: 4.4.90.51.92; Data da assinatura: 17/12/2020; Proc. n.º TRF2-EO F - 2 0 1 9 / 0 0 3 5 7 ;
Contrato n.º 008/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-RP

PROCESSO SEI Nº 0021210-46.2020.4.03.8000.
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 4576/2020, torna público que o Diretor-

Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento licitatório do
Pregão Eletrônico nº 009/2020-RP, para registro de preços para aquisição de materiais para
o enfrentamento à pandemia do Covid-19 com o fito de possibilitar o retorno gradual das
atividades presenciais do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e da Justiça Federal de 1º
Grau em São Paulo, adjudicados às empresas, os itens/valores unitários, conforme segue:
-Go Med Distribuidora de Medicamentos Ltda., 01/R$ 0,45 e 02/ R$ 0,45; -Kalana
Confecções Ltda., 03/R$ 3,19; -Cotton Med Produtos Hospitalares Importação e
Exportação, 04/R$ 3,54; -Kauf Modas Ltda., 05/R$ 11,00 e 06/R$ 11,00; -TCA Oito Comércio
e Distribuição Eireli., 08/R$ 6,10; -Noem Medical Importação e Exportação de Produtos
Médico-Hospitalares Ltda., 09/R$ 52,00; -ZRA Brasil Cosméticos Ltda., 10/R$ 8,99 e 12/R$
3,90; -F.Marques de Sá, 11/R$ 2,00.

O item 07 restou fracassado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

Pregoeiro Substituto

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 0012762-84.2020.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 4576/2020, torna público que o Diretor-

Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento licitatório do
Pregão Eletrônico nº 024/2020, contratação de empresa para instalação do Sistema de
Proteção Contra Descarga Atmosféricas (SPDA) no Anexo Administrativo Presidente Wilson
(PW) conforme Projeto Executivo, adjudicado à empresa RL Soluções e Serviços em
Engenharia Eireli, com o valor total de R$ 409.900,00.

São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LUIS ROBERTO MEDINA

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - UASG 90030

Nº Processo: 0010752-74.2019. Objeto: Prestação de serviços, com fornecimento de
material, de interligação por fibra óptica entre setores do TRF 4ª Região e JFRS. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 23/12/2020 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/90030-5-00002-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/12/2020 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/01/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível
através do sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 22/12/2020) 90030-00001-2020NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°46/2020. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:SUPORTE
INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA. CNPJ n°07.880.897/0001-34. Objeto: Aquisição de
subscrições do sistema operacional de código aberto corporativo da plataforma Red Hat
Enterprise Linux e Jboss Enterprise Application Platform para o TRF5ªR. (itens 1,2,3 e 5 da
ARP 06/2020). Fundamento Legal: PAV n°0009961-37.2020.4.05.7000-TRF5ªR. ARP
n°06/2020 - Pregão n°17/2020-TRF5ªR; Lei 10.520/2002; Dec.3.555/2000; Dec.10.024/2019
L.C.123/2006; Dec.8.538/2005; Dec.7.892/2013; Dec.7.174/2010; IN n°04/ 2 0 1 4 - S LT I / M P O G ;
Res. 279/2013-CF e Lei n°8.666/1993. Valor: R$ 1.835.688,00 (um milhão, oitocentos e
trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais). Recursos Orçamentários: PT-168462;
ED-339040; NE n°1099/2020 datada de 14/12//2020, na modalidade ordinário, no valor de
R$ 1.835.688,00. Vigência:12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Assinatura: 18/12/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-
TRF5ªR. e Vital Maria de Sousa Couceiro Costa, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3° Aditivo ao Contrato n°58/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: INGRAM
MICRO BRASIL LTDA. CNPJ n°01.771.935/0002-15. Objeto: Retificar o item 3.1 da Cláusula
Terceira do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n°58/2019 para excluir o valor mensal
descrito, em razão do item 5 da Tabela de Preços referir-se aos serviços contratados por
demanda. Fundamento Legal: Lei n°8.666/1993. PAV n°0007790-10.2020.4.05.7000-TRF5ªR.
Retificação: O valor anual do Contrato é de R$ 229.475,00 (duzentos e noventa e nove mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais). Item 5: Red Hat Consulting Services (Gerente de
Projeto/ Consulta/Arquiteto) - Valor Total Estimado de R$ 215.500,00 e Item 6: RHLS
Standard-Red Hat Learning Subscription - Valor Total Estimado de R$ 82.975,00. Assinatura:
18/12/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-TRF5ªR. e
Neiva Maria da Silva e Francisco Augusto Zanet, ambos representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020

Processo Administrativo SEI nº 0004514-28.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 28/11/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 81/2020, que
tem por objeto o Registro de Preços de equipamentos e licenças de softwares para
compor/atualizar a solução de backup, em que foram adjudicados à empresa PLUGNET
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 02.213.325/0001-88, os lotes 01, 02 e 03, pelo
valor de R$ 2.276.550,00, de R$ 1.632.000,00 e de R$ 874.200,00, respectivamente,
totalizando o valor global para registro de R$ 4.782.750,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 22 de dezembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020

Processo Administrativo SEI nº 0009526-35.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 18/12/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 90/2020, em que
foi adjudicado à empresa: W.K.M. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI, CNPJ nº
29.529.181/0001-20, o item 01 ( 01 Caixa de Som Portátil), pelo valor de R$ 715,00 ,
restando desertos os itens 02 (microfone sem fio) e 03 (microfone de ouvido sem fio). Foi
autorizada a contratação da referida empresa. Tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 22 de dezembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2020

Processo Administrativo SEI nº 0007841-44.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 18/12/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 91/2020, que
tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de suporte para as 05
(cinco) licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle, pelo período de 01(um)
ano, em que foram adjudicados à empresa: JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E
SILK SCREEN LTDA., CNPJ nº 00.773.352/0001-80, os itens 01 e 02, pelo valor de R$
3.490,00, e R$ 5.889,50, respectivamente; totalizando o valor global de R$ 9.379,50 e
autorizou a contratação da referida empresa, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 22 de dezembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 36/2020, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e a empresa J. B. DE O. CARVALHO ME. Objeto: prestação de serviços
de manutenção de subestação elétrica e Quadro de Transferência Automático- QTA. Valor
do contrato: R$ 29.910,00 (vinte e nove mil e novecentos e dez reais). VIGÊNCIA: três
meses, a partir da ordem de serviço. Data de assinatura: 19/12/2020. Signatários: Des.
Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CARVALHO, representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2018, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa Vale do Ribeira Internet Ltda ME.
Objeto: Altera a Cláusula Vigésima Terceira do instrumento principal, para fins de
prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o período de 26.01.2021 a
25.01.2022. DATA DE ASSINATURA: em 19/19/2020. Signatários: Desembargador Rommel
Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Rogério Claudionor Mendes, representante da
contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2020, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa MOB SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: Altera a Cláusula Oitava do instrumento principal, para
fins de prorrogação do Contrato por mais 6 (seis) meses, para o período de 24.01.2021 a
23.07.2021. DATA DE ASSINATURA: em 20/12/2020. Signatários: Desembargador Rommel
Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Emerson Santos Cordeiro, representante da
contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 146/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
EM GERAL EIRELI, para eventual aquisição de condicionadores de ar tipo "janela, split
system e portátil. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos
n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007,
PROCESSO: SEI N° 0061507-73.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data
da sua assinatura. ASSINATURA: 22/12/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Lucília dos Santos Mercês, pela empresa.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 06 Condicionador de ar "split system" do
tipo "Hi Wall"

Marca / Modelo: Agratto
Split Invert / agratto split
inverter neo ics12fr4

17 R$ 1.480,00

. 07 Condicionador de ar "split system" do
tipo "Hi Wall"

Marca / Modelo: Agratto
Split Invert / agratto split
inverter neo ics18fr4

25 2.274,95

. 08 Condicionador de ar "split system" do
tipo "Hi Wall"

Marca / Modelo: Agratto
Split Invert / agratto split
inverter neo ics24fr4

17 3.220,00

. 10 Condicionador de ar "split system" do
tipo "Piso-Teto"

Marca / Modelo: Elgin /
pefi48b2nc oufeb3na

05 6.200,00

. 14 Condicionador de ar "split system" do
tipo "Hi Wall"

Marca / Modelo: Agratto
Split Invert / agratto split
inverter neo ics12fr4

53 1.480,00

. 15 Condicionador de ar "split system" do
tipo "Hi Wall"

Marca / Modelo: Agratto
Split Invert / agratto split
inverter neo ics18fr4

75 2.274,95
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