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

 

Memorando nº 408 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 08 de maio de 2019.

Para: Coordenadoria de Material e Patrimônio
Assunto: Termo de referência. Aquisição. Fragmentadora de papel.
Demanda ordinária.

 

A Seção de Patrimônio elaborou o Termo de Referência
(0538357) cujo objeto é a aquisição  do equipamento fragmentadora
de papel para atender as demandas ordinárias das Unidades
Administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo
conforme quantidade, características e especificações descritas no
Termo de Referência.

A SEPAT informa também que não vislumbra a exigência
de aplicação dos critérios de sustentabilidade constantes
do Parágrafo Único, Art. 2.º, do Decreto n.º 7.746/2012, que
regulamenta o dispositivo legal pertinente (Art. 3.º, da Lei 8.666/93).
O estabelecimento destes critérios, s.m.j., proporcionará uma
restrição ao caráter competitivo do certame.

Com relação aos recursos orçamentários, cumpre
informar que a aquisição poderá utilizar os recursos disponíveis no
orçamento corrente (0538387) para: a) "MÓVEIS", R$ 177.100,00; ou
b) "OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS",
R$ 14.231,04.

Desta forma, submeto o referido Termo para análise e
adoção das providências necessárias.

Att.
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Chefe de
Seção, em 20/05/2019, 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
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0538343 e o código CRC 2D54915A.

0004023-21.2019.6.02.8000 0538343v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO:

Aquisição de bens permanentes do tipo fragmentadora de papel via ata de registro
de preços para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

 

2. JUSTIFICATIVA:

Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal, possibilitando,
inclusive, efetuar o correto descarte de documentos utilizados por esta justiça
especializada, conforme as normas regulamentares eleitorais bem como as emanadas
pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. O equipamento deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em caixa ou
embalagem original do fabricante.

b. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e
quantidade.

c. Não será aceito equipamento de marca diversa da adjudicada na licitação, sob
pena de rejeição  do produto.

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

 

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.

 

5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.

 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A cargo da COFIN.

 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av.
Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", Serraria, Maceió – AL, CEP: 57.046-
000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e de 07h30 às
12h30 às sextas-feiras, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do
recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento.

 

8. PAGAMENTO:

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

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento;

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

 

9. GARANTIA:
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O prazo de garantia de no mínimo vinte e quatro meses, devendo os serviços
de assistência técnica serem prestados por empresa técnica qualificada que seja
sediada em Maceió.

 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Seção de Patrimônio.

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

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

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

b. Multa de mora de 0,5% (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;

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

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

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

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

 

 

ANEXO ÚNICO

 

ITEM Objeto Especificações QUANTITATIVO
TOTAL

QUANTITATIVO
DE AQUISIÇÃO

IMEDIATA

1 FRAGMENTADORA DE
PAPEL

COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 60 FOLHAS
(INSERIDAS MANUALMENTE) SIMULTANEAMENTE COM ALTO
DESEMPENHO;

ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 400 MM;

PENTES RASPADORES METÁLICOS;

VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 6 M/MIN;

REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM
PARADAS PARA RESFRIAMENTO);

POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2100 WATTS;

LIXEIRA COM TAMANHO MINIMO DE 140 LITROS;

FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;

PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENO DE 100 KG.

07 (SETE)
UNIDADES

02 (DUAS)
UNIDADES

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Chefe de
Seção, em 20/05/2019, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538357 e o código CRC CEF65471.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO  DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

04/07/2018

18:14

1

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

UA: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GEST ÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO 
ESTADO DE ALAGOAS

MANUTENÇÃO GERAL

REAPARELHAMENTO

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1UNIDADE 250,00 250,00

CADEIRA DE RODAS 2UNIDADE 1.200,00 2.400,00

TOTAL 4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR 2.650,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e 
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió. 
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário 
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

2.650,00EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTOTAL

MÓVEIS

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
ARMÁRIO ALTO - ABERTO/FECHADO 18UNIDADE 1.350,00 24.300,00

CADEIRA 135UNIDADE 0,00 0,00

ESTAÇÃO DE TRABALHO 20UNIDADE 990,00 19.800,00

LONGARINA 3 LUGARES 100UNIDADE 350,00 35.000,00

POLTRONA 100UNIDADE 980,00 98.000,00

TOTAL 4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 177.100,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

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

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo: 
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00, 
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$ 
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

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

177.100,00MÓVEISTOTAL

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
CAFETEIRA 7UNIDADE 124,00 868,00

FORNO DE MICROONDAS 7UNIDADE 381,86 2.673,02

FRIGOBAR 5UNIDADE 694,80 3.474,00

TELEVISOR 6UNIDADE 1.202,67 7.216,02
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO  DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

04/07/2018

18:14

2

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

TOTAL 4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 14.231,04

4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
LIVROS 1UNIDADE 23.182,71 23.182,71

TOTAL 4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 23.182,71

4490.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
BEBEDOURO 5UNIDADE 436,60 2.183,00

CONDICIONADOR DE AR 30UNIDADE 2.105,00 63.150,00

TOTAL 4490.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 65.333,00

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
VENTILADOR DE CHÃO (PEDESTAL) 7UNIDADE 171,86 1.203,02

TOTAL 4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 1.203,02

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

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

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de 
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10 
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30 
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06 
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT 
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de 
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$ 
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$ 
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

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

103.949,77OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOSTOTAL

VEÍCULOS

4490.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
AUTOMÓVEIS 2UNIDADE 0,00 0,00

FURGAO 1UNIDADE 0,00 0,00

TOTAL 4490.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00

4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
VEÍCULOS DIVERSOS 1UNIDADE 0,00 0,00

TOTAL 4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS 0,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

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

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em 
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

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

0,00VEÍCULOSTOTAL

283.699,77TOTAL REAPARELHAMENTO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO  DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

04/07/2018

18:14

3

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

283.699,77MANUTENÇÃO GERALTOTAL

TOTAL 02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GEST ÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - 
NO ESTADO DE ALAGOAS

283.699,77
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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 maio de 2019.

 

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

fragmentadoras, encaminho o Termo de Referência
SEPAT 0538357, para análise e aprovação de Vossa Senhoria, caso
seja de sua aquiescência.

 
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/05/2019, às 11:40, 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
0546916 e o código CRC 851B37E2.

0004023-21.2019.6.02.8000 0546916v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Demonstrada a possibilidade de contemplação

orçamentária da despesa (0538387), o que retrata sua
pertinência com o planejamento de aquisições para o presente
exercício (itens 77, 78 e 79 do Anexo I à Portaria Presidência
nº 204/2019, 0539027), aprovo o TR de evento 0538357, por
conter os elementos mínimos necessários à caracterização do
objeto, e evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr.
Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

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

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/05/2019, às 20:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550102 e o código CRC 6742856D.

0004023-21.2019.6.02.8000 0550102v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2019.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0550102) e,

considerando o Termo de Referência (0538357), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/06/2019, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550348 e o código CRC B9C8642C.

0004023-21.2019.6.02.8000 0550348v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0550348, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/06/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551223 e o código CRC 00A55209.

0004023-21.2019.6.02.8000 0551223v1
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E-mail - 0551365

Data de Envio: 
  04/06/2019 16:36:40

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    cofisa@cofisaimpex.com.br
    vendas@casadasfragmentadoras.com.br
    vendas@fragmaq.com.br
    compras@fragmaq.com.br
    atendimento@triturare.com.br
    contato@chtech.com.br
    fernando@fragcenter.com.br
    sac@escritoriototal.com.br

Assunto: 
  TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 60 FOLHAS

Mensagem: 
   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de FRAGMENTADOR DE
PAPEL, conforme Termo de Referência em anexo e com as seguintes descrições:

COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 60 FOLHAS (INSERIDAS MANUALMENTE)
SIMULTANEAMENTE COM ALTO DESEMPENHO;

ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 400 MM;

PENTES RASPADORES METÁLICOS;

VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 6 M/MIN;

REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO);

POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2100 WATTS;

LIXEIRA COM TAMANHO MINIMO DE 140 LITROS;

FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;

PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENTO DE 100 KG.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0538357.html
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De: Fábio Spacini <vendas1@chtech.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 04/06/2019 04:37 PM
Assunto: [seic] TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 60 FOLHAS

Boa tarde,
 
Não temos equipamento que atenda as especificações.
 
 

Atenciosamente,

 

Fabio Spacini | Coordenador Televendas 
vendas1@chtech.com.br

Tel:(12) 3932-0163
cel.: (12) 99166-6587
Skype: Vendas1_689

www.chtech.com.br
 
 
 
 
 
-----Mensagem Original-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Sent: Tuesday, June 4, 2019 4:36 PM
Cc: CHTECH - Fabio Spacini
Subject: TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 60 FOLHAS
 
  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de FRAGMENTADOR DE
PAPEL, conforme Termo de Referência em anexo e com as seguintes descrições:
 
COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 60 FOLHAS (INSERIDAS MANUALMENTE)
SIMULTANEAMENTE COM ALTO DESEMPENHO;
 
ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 400 MM;
 
PENTES RASPADORES METÁLICOS;
 
VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 6 M/MIN;
 
REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO);
 
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2100 WATTS;
 
LIXEIRA COM TAMANHO MINIMO DE 140 LITROS;
 
FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;
 
PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENTO DE 100 KG.
 
Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Anexo RESPOSTA DA EMPRESA CHTECH (0558624)         SEI 0004023-21.2019.6.02.8000 / pg. 13
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Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38
 
Atenciosamente.
 
 
Antonio Ma�as de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
 
Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794
 
 
________________________
This email was scanned by Bitdefender
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De: Atendimento - Triturare <atendimento@triturare.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 04/06/2019 05:04 PM
Assunto: [seic] TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 60 FOLHAS

Boa tarde,

Não podemos atender vossa especificação. Está direcionada.

Estamos à disposição.
--

Atenciosamente,

Matheus Moreira
Departamento Comercial - Triturare

Telefone: (41) 3357-0120
Email: vendas@triturare.com.br
Site: www.triturare.com.br

Em 04/06/2019 16:36, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
>    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar
cotação de FRAGMENTADOR DE PAPEL, conforme Termo de Referência em anexo e com
as seguintes descrições:
>
> COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 60 FOLHAS (INSERIDAS MANUALMENTE)
SIMULTANEAMENTE COM ALTO DESEMPENHO;
>
> ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 400 MM;
>
> PENTES RASPADORES METÁLICOS;
>
> VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 6 M/MIN;
>
> REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO);
>
> POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2100 WATTS;
>
> LIXEIRA COM TAMANHO MINIMO DE 140 LITROS;
>
> FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;
>
> PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENTO DE 100 KG.
>
> Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a
impossibilidade.
>
> Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS CNPJ :
> 06.015.041/0001-38
>
> Atenciosamente.
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>
>
> Antonio Matias de Pinheiro Júnior
> Seção de Instrução de Contratações-SEIC
>
> Horário Expediente: 12h às 19h.
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
> Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
> CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
> Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794
>
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.
Senhora Coordenadora Substituta,
 

                        Recebemos estes autos com o fito de pesquisa/cotação
de preços, evento 0551223, de :
 

 
Solicitamos cotações para 08 empresas do ramo,

evento 0551365, onde obtivemos negativa de atendimento,
evento 0558624, bem como suscitaram "direcionamento" de
modelo, evento 0558625, o que ao nosso ver não existe
direcionamento, porém as especificações podem estar
equivocadas, mesmo considerando a necessidade desta
Instituição, uma vez que pesquisando em sítios eletrônicos,
vimos e alertamos para as especificações de folhas e
potências no anexo do Termo de Referência, evento 0538357,
destacado acima, e a nossa verificação a seguir:

 

 
Assim sendo, solicitamos s.m.j. encaminhamento a

unidade demandante, para melhor avaliar o objeto pretendido,
para que assim possamos desempenhar a pesquisa de preços
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº
15.787/2017, de 15/02/2017.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/06/2019, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558626 e o código CRC DE121492.

0004023-21.2019.6.02.8000 0558626v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.
À SAD,
para ciência e deliberação quanto a sugestão de

encaminhamento à unidade demandante para  avaliação do
objeto pretendido.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 25/06/2019, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558650 e o código CRC EBC7C954.

0004023-21.2019.6.02.8000 0558650v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.
Sigam os autos à SEPAT, para prestar os

esclarecimentos demandados pela SEIC. Solicito que a
resposta seja diretamente dirigida à Unidade consulente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2019, às 16:06, 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
0558728 e o código CRC EE6897EA.

0004023-21.2019.6.02.8000 0558728v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3836 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

À COMAP,

 

Ciente do Despacho SEIC (SEI: 0558626), a SEPAT concorda que são necessárias
alterações em algumas especificações técnicas visando ampliar ainda mais o rol de
modelos de fragmentadoras que atendam o objeto dos autos.

Cumpre informar, que quando da elaboração do Termo de Referência SEPAT 0538357
a Seção de Patrimônio já tinha realizado extensa pesquisa na Internet e atestado que
pelo menos quatro modelos de fragmentadoras de marcas diferentes atenderiam a
todas as especificações técnicas (todas com potência do motor de 2100 watts):

 

Security 8800 (link);
HSM Classic 411.2 (link e link2);
Kobra 400 S5 (link);
Primo 4001 SC (link e link2).

 

Cumpre informar que no dia 05/06/2019 o subscrevente recebeu uma ligação
telefônica da empresa "Casa das Fragmentadoras" na qual a Sra. Poliana Alves relatou
que a alteração de duas especificações técnicas no TR ampliaria substancialmente o
número de modelos disponíveis a serem ofertados. Nesse sentido, entende-se como
prudente as modificações listadas na tabela a seguir:

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NOVA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANTIGA
ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 300 MM; ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 400 MM;
COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 40 FOLHAS A4
DE 75 G/M2 (INSERIDAS MANUALMENTE) SIMULTANEAMENTE COM
ALTO DESEMPENHO;

COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS
60 FOLHAS (INSERIDAS MANUALMENTE) SIMULTANEAMENTE
COM ALTO DESEMPENHO;

 

Quanto a necessidade de alteração na potência do motor a Senhora Poliana nada
relatou. Somente sugeriu mediante o expediente SEI 0559303 que fosse incluída a
observação das engrenagens do motor serem metálicas (assim como os pentes).

 

A colaboradora supracitada disse ao telefone que a especificação de
"REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM PARADAS PARA
RESFRIAMENTO)" deveria fazer menção a um tempo de funcionamento, exemplo oito
horas; pois, do contrário as empresas poderiam ofertas fragmentadoras de
funcionamento contínuo de somente meia-hora.

 

Por fim, entende-se como plausível a redução do tamanho da lixeira de 140 para 100
litros, tendo em vista a redução na capacidade de fragmentação do objeto dos autos.

 

Frisa-se que as alterações supracitadas permitirão que as empresas por exemplo
ofertem (além dos 4 modelos supracitados) um modelo bem popular da marca Kobra:
o "310 TS HD C4" que fragmenta 48 a 50 Folhas A4 com 80 g/m², tem potência de
motor de 2.600 watts (maior que o mínimo exigido de 2.100 watts), funcionamento
contínuo, cesto do lixo de 135 litros e abertura de inserção de 310 mm, conforme
anexo enviado pela funcionária da Casa das Fragmentadoras (SEI: 0560239).

 

Do exposto, segue em anexo o Termo de Referência atualizado
(SEI: 0559371) do qual solicita-se aprovação da SAD.

  

Informação 3836 (0559158)         SEI 0004023-21.2019.6.02.8000 / pg. 21

https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-particulas/fragmentadora-de-papel-security-8800-corta-40-folhas-em-particulas-de-3-9x40mm-fenda-410mm-lixeira-150-litros-2100w-uso-continuo-velocidade-115-metros-por-minuto
https://us.hsm.eu/HSM-Classic-411-2/p/000000000001564143
http://www.iratmegsemmisito.hu/pdfhsm/HSM Classic 411_2.pdf
https://www.elcoman.it/en/classic-line/kobra-400/kobra-400-s5
https://www.casadasfragmentadoras.com.br/fragmentadora-de-papel/fragmentadora-de-papel-primo-4001-uso-profissional/
https://www.newtronmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2015/08/CATALOGO-PRIMO-4001SC-NOVO.pdf


Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 01/07/2019, às 17:45, 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
0559158 e o código CRC CBCF55F4.

0004023-21.2019.6.02.8000 0559158v38
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De: "Poliana Alves" <poliana@casadasfragmentadoras.com.br>
Para: "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br>
CC: <copia@casadasfragmentadoras.com.br>
Data: 05/06/2019 02:35 PM
Assunto: [patrimonio] CASA DAS FRAGMENTADORAS

Prezados Antônio e Sergio, boa tarde!

Conforme conversamos, seguem sugestões de especificações de fragmentadoras para uso profissional.

De um modelo para o outro o que vai diferenciar é potência de motor, volume do cesto, abertura de
inserção , capacidade de fragmentação e Nível de segurança da informação.

·  As fragmentadoras têm funcionamento con nuo sem paradas para resfriamento 24 horas.
·  Possuem todas as engrenagens e pentes raspadores 100% metálicos, que são mais resistentes, e
apresentam menos problemas de manutenção.
·  Fragmentam papéis com grampos 26/6, clips 2/0, cd´s e cartões de crédito.
·  Fragmentadora silenciosa, norma DIN 66.399.

Fragmentadora Tipo de corte Nº de Folhas
Cesto de
aparas Funcionamento Aplicação

KOBRA 310 TS S5
5,8  mm

Tiras  – P4

45 a 47 folhas
A4 (70 /m²) ou
35 a 37 folhas

A4 (75 /m²)
135 litros Con nuo Escritório

KOBRA 310 TS HD
3,9 x 40 mm

Par culas – P4

54 a 56 folhas
A4 (70 /m²) ou
43 a 44 folhas

A4 (75 /m²)

135 litros Con nuo Escritório

KOBRA 410 TS S5 5,8  mm
Tiras  – P4

Até 72folhas
A4 (70 /m²) ou
Até 58folhas
A4 (70 /m²)

205 litros Con nuo Escritório

   VÍDEOS :

KOBRA 310 TS S5 h ps://www.youtube.com/watch?reload=9&v=9v1W6HMeWww

KOBRA 310 TS HD C4 h ps://www.youtube.com/watch?v=-Bly4sOgZmY

KOBRA 410 TS S5 h ps://www.youtube.com/watch?v=R_0RCweha0w

VANTAGENS

·  Garan a de 12 meses contra defeito de fabricação.
·  10 anos de garan a contra ruptura no bloco de corte.
·  Assistência técnica própria, Rede Credenciada em todo Brasil.

* Vide anexo proposta, condições gerais.

Nossas máquinas são totalmente especializadas e com diferenciais focados na segurança de quem está
manuseando, durabilidade e performance.

Dúvidas ou maiores informações, estou inteiramente à sua disposição.

Atenciosamente,
J

Atenciosamente,

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=KHEB4...
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Livre de vírus. www.avast.com.

Anexados:

Arquivo: KOBRA 310 TS HD C4.pdf Tamanho: 678k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: KOBRA 310 TS SS5.pdf Tamanho: 432k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: kobra-410-TS-s5.pdf Tamanho: 485k Tipo de Conteúdo: application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=KHEB4...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO:

Aquisição de bens permanentes do tipo fragmentadora de papel via ata de registro
de preços para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

 

2. JUSTIFICATIVA:

Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal, possibilitando,
inclusive, efetuar o correto descarte de documentos utilizados por esta justiça
especializada, conforme as normas regulamentares eleitorais bem como as emanadas
pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. O equipamento deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em caixa ou
embalagem original do fabricante.

b. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e
quantidade.

c. Não será aceito equipamento de marca diversa da adjudicada na licitação, sob
pena de rejeição  do produto.

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

 

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.

 

5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.

 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A cargo da COFIN.

 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av.
Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", Serraria, Maceió – AL, CEP: 57.046-
000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e de 07h30 às
12h30 às sextas-feiras, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do
recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento.

 

8. PAGAMENTO:

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

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento;

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

 

9. GARANTIA:
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O prazo de garantia de no mínimo vinte e quatro meses, devendo os serviços
de assistência técnica serem prestados por empresa técnica qualificada que seja
sediada em Maceió.

 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Seção de Patrimônio.

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

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

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

b. Multa de mora de 0,5% (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;

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

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

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

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

 

 

ANEXO ÚNICO

 

ITEM Objeto Especificações QUANTITATIVO
TOTAL

QUANTITATIVO
DE AQUISIÇÃO

IMEDIATA

1 FRAGMENTADORA DE
PAPEL

VOLTAGEM DE 220 VOLTS  OU BI-VOLT;

COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 40 FOLHAS A4
DE 75 G/M2 (INSERIDAS MANUALMENTE) SIMULTANEAMENTE
COM ALTO DESEMPENHO;

ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 300 MM;

ENGRENAGENS E PENTES RASPADORES METÁLICOS;

VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 5 M/MIN;

REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM
PARADAS PARA RESFRIAMENTO) DE NO MÍNIMO 8 HORAS;

POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2.100 WATTS;

LIXEIRA COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 LITROS;

FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;

PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENO DE 100 KG.

07 (SETE)
UNIDADES

02 (DUAS)
UNIDADES

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 01/07/2019, às 17:45, 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
0559371 e o código CRC 6A45C7B1.

0004023-21.2019.6.02.8000 0559371v9
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KOBRA 310  

TS HD C4 
ORIGEM: ITÁLIA 

   

Características Fundamentais: 
 

 Todas as engrenagens em aço com tração por corrente; 

 Motor forte de 2.600 Watts. 

 Painel em Touch Screen com indicação luminosa. 

 Funcionamento contínuo – 24 Horas; 
 Energy Smart: Sistema de Economia de Energia (após 8 segundos sem 

funcionamento o equipamento entra no modo stand-by, e após 4 horas sem 
utilização ela se desliga automaticamente). 

 Parada automática em caso de porta aberta; 

 Bloqueio de acesso a partes móveis e Cilindros de corte. 

 Bloqueio elétrico em caso de cesto removido e em caso de cesto 
cheio. 

 Sistema de corte separado para CDs e Cartões Magnéticos. 

 Recipiente exclusivo para a coleta de mídias e cartões magnéticos 
(para não haver contaminação dos papéis). 

 Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. 
 Certificação de qualidade e segurança IEC 60.950. 

 

  

 

Modelo KOBRA 310 TS HD C4 

Tipo de corte Partículas: 3,9 x 40 mm 

Nível de Segurança P4 (DIN 66.399) 

Abertura de Inserção 310 mm 

N. de Folhas 70 g/m²  I  80 g/m² 54 a 56 Folhas A4  I  48 a 50 Folhas A4 

Potência do Motor 2.600 watts ( 220 VOLTS ) 

Volume do Cesto 135 litros 

Velocidade de corte 6 m/min 

Dimensões (mm) / Peso   53 x 43 x 96 / 88 kg 

Sistema de reversão Automático 

Nível de Ruído 63 Db (Atende a Lei Federal N°6514/NB-95, cujo limite é 65 DB) 

Capacidade para fragmentar Papéis, Clipes 2/0, grampos 26/6, CDs/DVDs e cartões de crédito. 

Regime de Funcionamento Contínuo de 24 hs. 

Pentes raspadores Metálicos 

Tipo de Motor Indução Magnética 

                                                            

POLIANA ALVES 

TEL: (11) 4193-3555 
          poliana@casadasfragmentadoras.com.br  

FRAGMENTADORA PARA USO EM ESCRITÓRIOS 

Anexo do e-mail da Casa das Fragmentadoras (0560239)         SEI 0004023-21.2019.6.02.8000 / pg. 27

mailto:poliana@casadasfragmentadoras.com.br


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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
À COMAP, para nova avaliação do Termo de

Referência, após ajustes efetuados.
 
Salientamos que incluímos o item VOLTAGEM,

reduzimos a quantidade de folhas fragmentadas por vez.
 
Segundo o conhecimento técnico de nosso

antecessor, não seria recomendável adquirir o produto com
potência inferior a 2100W. Por isso foi mantida essa
especificação. De acordo com pesquisa feita nesta SEPAT
(informação 0559158), verificou-se que existem equipamentos
que correspondem ao desejado, no entanto, não temos
conhecimento do mercado brasileiro nessa área (nível de
produção, oferta,etc.) e se essa característica poderia
restringir a concorrência em virtude dessa possível pouca
oferta mercadológica.

 
Assim, pedimos que se possível, uma nova pesquisa

seja feita pela SEIC para que, em caso de novas dificuldades
busquemos outra solução.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2019, às 16:33, 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
0564441 e o código CRC F8696990.
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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 julho de 2019.
À SEIC,
pesquisa prévia, conforme solicitado pela SEPAT

(SEI 0004023-21.2019.6.02.8000).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 09/07/2019, às 17:54, 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
0564622 e o código CRC 67A0312A.

0004023-21.2019.6.02.8000 0564622v1
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E-mail - 0564660

Data de Envio: 
  09/07/2019 18:19:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    cofisa@cofisaimpex.com.br
    vendas@casadasfragmentadoras.com.br
    vendas@fragmaq.com.br
    compras@fragmaq.com.br
    atendimento@triturare.com.br
    contato@chtech.com.br
    fernando@fragcenter.com.br
    sac@escritoriototal.com.br

Assunto: 
  TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 40 FOLHAS

Mensagem: 
   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de FRAGMENTADOR DE
PAPEL, conforme Termo de Referência em anexo e com as seguintes descrições:

VOLTAGEM DE 220 VOLTS OU BI-VOLT;

COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 40 FOLHAS A4 DE 75 G/M2 (INSERIDAS MANUALMENTE)
SIMULTANEAMENTE COM ALTO DESEMPENHO;

ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 300 MM;

ENGRENAGENS E PENTES RASPADORES METÁLICOS;

VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 5 M/MIN;

REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO) DE NO MÍNIMO
8 HORAS;

POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2.100 WATTS;

LIXEIRA COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 LITROS;

FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;

PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENO DE 100 KG.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794
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De: Fábio Spacini <vendas1@chtech.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/07/2019 10:29 AM
Assunto: [seic] TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 40 FOLHAS

Bom dia!
 
Não temos equipameno que atenda as especificações.
 
 

Atenciosamente,

 

Fabio Spacini | Coordenador Televendas 
vendas1@chtech.com.br

Tel:(12) 3932-0163
cel.: (12) 99166-6587
Skype: Vendas1_689

www.chtech.com.br
 
 
 
 
-----Mensagem Original-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Sent: Tuesday, July 9, 2019 6:19 PM
Cc: CHTECH - Fabio Spacini
Subject: TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 40 FOLHAS
 
  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de FRAGMENTADOR DE
PAPEL, conforme Termo de Referência em anexo e com as seguintes descrições:
 
VOLTAGEM DE 220 VOLTS  OU BI-VOLT;
 
COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 40 FOLHAS A4 DE 75 G/M2 (INSERIDAS MANUALMENTE)
SIMULTANEAMENTE COM ALTO DESEMPENHO;
 
ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 300 MM;
 
ENGRENAGENS E PENTES RASPADORES METÁLICOS;
 
VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 5 M/MIN;
 
REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO) DE NO
MÍNIMO 8 HORAS;
 
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2.100 WATTS;
 
LIXEIRA COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 LITROS;
 
FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;
 
PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENO DE 100 KG.
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Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.
 
Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38
 
Atenciosamente.
 
 
Antonio Ma�as de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
 
Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794
 
 
________________________
This email was scanned by Bitdefender
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E-mail - 0568496

Data de Envio: 
  17/07/2019 18:04:06

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    cofisa@cofisaimpex.com.br
    vendas@casadasfragmentadoras.com.br
    vendas@fragmaq.com.br
    compras@fragmaq.com.br
    atendimento@triturare.com.br
    contato@chtech.com.br
    fernando@fragcenter.com.br
    sac@escritoriototal.com.br

Assunto: 
  TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 40 FOLHAS

Mensagem: 
   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de FRAGMENTADOR DE
PAPEL, conforme Termo de Referência em anexo e com as seguintes descrições:

VOLTAGEM DE 220 VOLTS OU BI-VOLT;

COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 40 FOLHAS A4 DE 75 G/M2 (INSERIDAS MANUALMENTE)
SIMULTANEAMENTE COM ALTO DESEMPENHO;

ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 300 MM;

ENGRENAGENS E PENTES RASPADORES METÁLICOS;

VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 5 M/MIN;

REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO) DE NO MÍNIMO
8 HORAS;

POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2.100 WATTS;

LIXEIRA COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 LITROS;

FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;

PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENO DE 100 KG.

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794
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De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>
Para: "antoniopinheiro" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Data: 18/07/2019 03:09 PM
Assunto: Fwd: [seic] TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 40 FOLHAS

 
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
 
 

From: Fábio Spacini <vendas1@chtech.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 18 Jul 2019 09:59:32 -0300
Subject: [seic] TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 40
FOLHAS
 
Bom dia,
 
Não temos equipamento que atenda as especificações.
 
 
Atenciosamente,

 

Fabio Spacini | Coordenador Televendas 
vendas1@chtech.com.br
Tel:(12) 3932-0163
cel.: (12) 99166-6587
Skype: Vendas1_689

www.chtech.com.br
    
 
 
-----Mensagem Original-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Sent: Wednesday, July 17, 2019 6:04 PM
Cc: CHTECH - Fabio Spacini
Subject: TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 40 FOLHAS
 
  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar cotação de FRAGMENTADOR DE
PAPEL, conforme Termo de Referência em anexo e com as seguintes descrições:
 
VOLTAGEM DE 220 VOLTS  OU BI-VOLT;
 
COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 40 FOLHAS A4 DE 75 G/M2 (INSERIDAS
MANUALMENTE) SIMULTANEAMENTE COM ALTO DESEMPENHO;
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ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 300 MM;
 
ENGRENAGENS E PENTES RASPADORES METÁLICOS;
 
VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 5 M/MIN;
 
REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO) DE NO
MÍNIMO 8 HORAS;
 
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2.100 WATTS;
 
LIXEIRA COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 LITROS;
 
FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;
 
PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENO DE 100 KG.
 
 
 
Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.
 
Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38
 
Atenciosamente.
 
 
Antonio Ma�as de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
 
Horário Expediente: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794
 
 
________________________
This email was scanned by Bitdefender
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Seja bem-vindo! Faça seu login ou cadastre-se

Minha Conta | Meus Pedidos |

(11) 3879-3879 sac@escritoriototal.com.br

Digite o que procura...

Meu carrinho
0

R$ 0,00

Você está em: Página Inicial FRAGMENTADORAS Corte em tiras

FRAGMENTADORA
MENNO DESTROYER
320T 220V USO
CONTÍNUO CORTA 50
FOLHAS TIRAS DE
6,5MM CD N2 110L

Ambiente Seguro 

Código: 9148

Quantidade: 1   

Por: R$ 11.125,00
+ VER TODAS AS FORMAS DE

PAGAMENTOS

COMPRAR

Marca: Menno
Modelo: Destroyer
Disponibilidade: Postagem de 02 a
15 dias
Referência: 9148

SIMULADOR DE
FRETE

FOTOS

OFERTAS AUTOMACAO AUTOMOTIVO CAFETERIA
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CEP:   -

CALCULAR FRETE

DESCRIÇÃO GERAL CARACTERÍSTICAS GARANTIA

FORMAS DE PAGAMENTO COMENTÁRIOS

Cor disponível Preto com detalhe em inox

Abertura de inserção para papel 320 mm

Abertura para CD/DVD e Cartões de PVC 130 mm

Nº máximo de folhas (75g) 50 folhas A4 e 35 folhas A3

Tipo de fragmentação Tiras de 6 mm – Fragmenta clipes e grampos

médios

Nível de segurança P2

Velocidade de fragmentação 4 m/min

Capacidade de fragmentação 190 Kg/h

Acionamento Botão e automático por sensor eletrônico

Reversão Automático e por botão

Led de indicação Verde – Pronto / Vermelho – Lixeira cheia

Potência 836 W

Tempo de funcionamento Contínuo

Nível de ruído 62 dB (A)

Volume da lixeira 110 litros, *Com lixeira extra de CD

Com rodízios Sim

Sensor de segurança Sim

Sensor de segurança para lixeira Sim

Sensor de lixeira cheia Sim

Sensor de presença de papel Sim

Dimensões (mm) 500 (L) x 390 (P) x 930 (A)

Peso líquido 75 kg

Peso bruto 80 kg

PRODUTOS RELACIONADOS

PASSE O MOUSE
E VEJA DETALHES

INDIQUE A UM AMIGO TIRE SUAS DÚVIDAS

CONTINUAR COMPRANDO
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Fragmentadora Menno
Destroyer 320T 127V
Uso Contínuo corta 50
Folhas de 6,5mm CD N2
110L

Por:  R$ 11.125,00

Fragmentadora Menno
Destroyer 350T 110v 45
Folhas A4 32 Folhas A3
Tiras 6,5mm Cesto 145L

Por:  R$ 16.829,00

Fragmentadora de
papel Menno Secreta
601SB 220V Corta 6
folhas em tiras 9L

Por:  R$ 230,00

Fragmentadora de
papel Fellowes 425i
110V Uso contínuo,
corta 40 folhas em tiras,
121 Litros

Por:  R$ 14.500,00

NEWSLETTER

INSTITUCIONAL

Quem Somos
Minha Conta
Cadastre-se
Meus Pedidos
Política de Privacidade
Nossa Loja - Endereço

SUPORTE

Como comprar

Digite o que procura...

Conecte-se e receba nossas novidades

Email: Cadastrar

E-mail Pesquisa em Sitios Especializados 1 (0568967)         SEI 0004023-21.2019.6.02.8000 / pg. 41

https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-tiras/fragmentadora-de-papel-menno-destroyer-320t-corta-50-folhas-a4-e-35-folhas-a3-em-tiras-de-6-5mmcddisquetecartao-125mm-nivel-de-seguranca-02-fenda-320mm-uso-continuo-cesto-100l-127v
https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-tiras/fragmentadora-de-papel-menno-destroyer-320t-corta-50-folhas-a4-e-35-folhas-a3-em-tiras-de-6-5mmcddisquetecartao-125mm-nivel-de-seguranca-02-fenda-320mm-uso-continuo-cesto-100l-127v
https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-tiras/fragmentadora-de-papel-menno-destroyer-350t-corta-45-folhas-a4-32-folhas-a3-em-tiras-de-6-5mm-fenda-350mm-cesto-145l-uso-continuo-750w
https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-tiras/fragmentadora-de-papel-menno-destroyer-350t-corta-45-folhas-a4-32-folhas-a3-em-tiras-de-6-5mm-fenda-350mm-cesto-145l-uso-continuo-750w
https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-tiras/fragmentadora-de-papel-menno-secreta-601sb-220v-corta-6-folhas-em-tiras-9l
https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-tiras/fragmentadora-de-papel-menno-secreta-601sb-220v-corta-6-folhas-em-tiras-9l
https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-tiras/fragmentadora-de-papel-fellowes-425i-110v-uso-continuo-corta-40-folhas-em-tiras-121-litros
https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-tiras/fragmentadora-de-papel-fellowes-425i-110v-uso-continuo-corta-40-folhas-em-tiras-121-litros
https://www.escritoriototal.com.br/loja/empresa.php?loja=103999
https://www.escritoriototal.com.br/loja/central_dados.php?loja=103999#comprar
https://www.escritoriototal.com.br/cadastro
https://www.escritoriototal.com.br/loja/central_anteriores.php?loja=103999
https://www.escritoriototal.com.br/loja/info.php?loja=103999#garantia
https://www.escritoriototal.com.br/loja/empresa.php?loja=103999#endereco
https://www.escritoriototal.com.br/loja/info.php?loja=103999#comprar


18/07/2019 Fragmentadora Menno Destroyer 320T 50 Folhas A4 Tiras de 6,5mm Nível 02 Cesto 100L 220v

https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-tiras/fragmentadora-de-papel-menno-destroyer-320t-corta-50-folhas-a4-e-35-folhas-a… 4/5

Pagamento e Envio
Segurança
Frete
Trocas e devoluções

CONTATO

 (11) 3879-3879

 Segunda a sexta-feira das 08 as 18h

 sac@escritoriototal.com.br

 sac@escritoriototal.com.br

  

Formas de pagamento

Ação Social

Selos e Segurança

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Escritório TotalEscritório Total
9.133 curtidas9.133 curtidas

Curtir Página Enviar mensagem
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Home  |   Empresa  |   Como Comprar  |   Entrega  |   Assistência Técnica  |   Contato

*Estantes Ajustáveis

*Mesas e Cadeiras Dobráveis

*Mini Refrigerador

Travas Kensington

Aplicadores de Cola

Aplicadores de Ilhós

Apontador de Lápis

Canteadoras manual / elétrica

Capa Dura

Carrinhos Transportadores

Cofres

Coladeira e Prensa Rotativa

Confecção de Almofadas de Ar

Contadoras de cédulas/moedas

Cortador Cartão PVC / Crachá

Cortador de Cartão de Visita

Cortadora de Wire-o

Cortadores de Fotos

Dispensador plástico bolha / filme

Dobradeiras Elétricas

Encadernadoras Elétricas

Encadernadoras Hot Melt

Encadernadoras Manuais

Encadernadoras Térmica

Equipamentos de Showroom

Equipamentos p/ Gráfica

Estiletes Olfa

Estiletes Seller

Estufas para papel

Fragmentadoras de papel

Furadeiras para Papel

Furador Ovoide

Gavetas para dinheiro

Grampeadores

Gravadora Digital CF-15

Guilhotinas

Impressoras / Datadoras

Numeradores Manuais

Perfurador de cartela

Perfuradores Manuais (1/2/3/4 furos)

Plastificadoras

Porta Chaves

Porta-Banner

Prensas Hot Stamping

Refiladoras

Seladoras

Fragmentadoras de papel » Fragmentadora uso contínuo 

FRAGMENTADORA DESTROYER 350 T

- Led indicativo: verde (pronto para uso) / vermelho (lixeira cheia)
- Uso contínuo
- Sensor de segurança para lixeira

- Abertura de Inserção do Papel: 350 mm.
- Numero Maximo de folhas (75g/m2): 45 folhas
- Tipo de Fragmentação: Tiras de 6,5 mm.
- Nivel de Segurança: 02
- Velocidade de fragmentação: 8,6 m./min.
- Capacidade de fragmentação: 365 kg./h
- Acionamento: Botão Liga / Desliga / Reversão
- Tensão: 127 ou 220 V.
- Potencia do motor: 750 watts
- Sensor presença de papel
- Nivel de Ruido: 76 db (A)
- Volume total da lixeira: 145 Litros
- Dimensões L x P x A: 600 x 560 x 1050 mm.
- Peso Aproximado: 95 kg.
- Cor Disponivel: Preto com detalhe em inox.  
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Serrilhadeiras

Sup. para Encadernação

Sup. para Plastificação

Termolaminadoras

Tubo Telescópico

Vincadeira Manual

Supracil Comercial Ltda
Rua Estefano, 35 - Cambuci
CEP: 01521-030
São Paulo - SP
Fone: (11) 3273-3494 / Fax: (11) 3208-5562

Home | Empresa | Como Comprar | Entrega | Contato | Whatsapp
Assistência Técnica | Entrega, Troca e Devolução | Mapa do Site

Desenvolvimento Internet Paulista
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Casasbahia.com.br  > Papelaria  > Apresentação e Equipamentos  > Fragmentadoras de Papéis

Televendas (11)4003-2773 Encontre uma loja Dúvidas

O que você está procurando?

COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIA ELETRODOMÉSTICOS TVS E VÍDEO MÓVEIS ELETROPORTÁT

Dia dos Pais Astral Bahia Troque seu Celular Loja Apple Chuva d

Fragmentadora de papel - HS 45C - 220v - 45 folhas - particula P4 (3,9X4
120 litros
(Cód. Item 8693229) Outros produtos Não Informado

2x sem juros R$7.259,00

3x sem juros R$4.839,33

7x sem juros

8x sem juros

Vendido e entregue por VIPBRAZIL

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para su

Informe seu CEP:  Ok

Garantia Total a Você!
Este produto é vendido por um lojista parc
CasasBahia.com.br, que acompanha o ped
Saiba mais

Por:  R$14.518,0
ou até 10x de R$1.451,80 sem juros

 

Pague com o Cartão Casas Bahia à v
de R$1.209,83 sem juros.
Não tem Cartão Casas Bahia? Peça já 

Passe o mouse e veja os detalhes

Pagamento com cartões de credito
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Quem procura este item também se interessa por

4x sem juros R$3.629,50

5x sem juros R$2.903,60

6x sem juros R$2.419,67

9x sem juros

10x sem juros

11x com juros (1,29% 

12x com juros (1,29% 

Clique aqui e confira todas as fo

PU
BL
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ID
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E
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Aproveite e Compre Junto

Detalhes do produto: Não Informado: Fragmentadora de papel - HS 45C - 220v - 45 folhas - particula

• Ideal para empresa de médio e grande porte, com grandes volumes de papéis a serem fragmentados.
Capacidade de folhas por passagem (70~75g) 45
Tipo de corte  Partículas
Tamanho do corte em (mm) 3,9 x 45
Largura de entrada em (mm) 330
Abertura de Inserção independente:Cartões,cd´s e não

Sem consulta de nome e CPF.
Superdigital

Anúncio

   

Fragmentadora de papel HS1000 -
Automática - 1000 Folhas -

Por: R$ 13.499,00
10x de R$1.349,90 sem juros

fragmentadora de papel grande
porte - MOD. HS7D - micro partícula

Por: R$ 13.890,00
10x de R$1.389,00 sem juros

fragmentadora de papel grande
porte - MOD. JP500C - partícula P4 -

De: R$ 9.734,56
Por: R$ 7.896,00
10x de R$789,60 sem juros

   

Caneta Laser Verde Pointer 300mW
com 5 Ponteiras de Efeitos

Por: R$ 39,89
1x de R$39,89 sem juros

Caixa display com 12 carimbos e
adesivos dos personagens CARS

Por: R$ 38,90
1x de R$38,90 sem juros

Por: R$ 29,90
1x de R$29,90 sem juros
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Corte Partículas

Sensor de segurança para lixeira Sim

Sensor de lixeira cheia Sim

Proteção contra superaquecimento Sim

Cesto removível Sim

Portátil Não

dvd´s
Safe Touch não
Arranque e parada automático
Proteção térmica para sobrecarga sim
Velocidade (metros/minuto) 5m
Nível de segurança P4
Capacidade do cesto em litros 120
Nível de Ruído Máximo em  Decibéis <54
Garantia completa em meses 6
Tempo de funcionamento com Stand By automatico Continuo
Tempo de funcionamento Continuo (motor em
funcionamento) Continuo

Tempo de funcionamento Continuo em uso CONTINUO
Cartões de credito (corte) sim
grampos (corte) sim
Clips para papel sim
CD´s sim
Engrenagens metálicas sim
Petes e raspadores metal sim
Cilindro de corte maciço sim
Watts por voltagem  110 V sim
Watts por voltagem 220 V 1500W
Cabo energia com : 1500W
Plug trifásico de acordo com NBR14136 sim
Bitola do cabo 1,50mm/20A
Aterramento fio terra de acordo com NBR14136 SIM
Dimensões do equipamento em mm 570 X 492 X 1,01
Peso do equipamento em kilos 90
Rodízios (rodinhas) sim
Sensor de presença de cesto sim
Sensor de cesto cheio sim

CARACTERÍSTICAS

Características Gerais
1 fragmentadora de papel, 1 manual, 1 óleo vegetal / 6 meses / branca / P4 / <54 / 3 mpm / 1200w / continuo / 45 / A
/ Haibo / Haibo / Haibo / Haibo
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Informações importantes sobre este produto:

- Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site www.casasbahia.com.br ou pelo Televendas 
- Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
- Imagens meramente ilustrativas.

TELEVENDAS
 4003-2773

ATENDIMENTO
 4003-4336

- PARA RJ E
REGIÃO

0800-200-
4336

LOJA FÍSICA
 3003-8889

FALE CONOSCO EM NOSS

HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

MEUS PEDIDOS CASAS BAHIA AJUDA

TIRE SUAS DÚVIDAS DO PRODUTO AQUI:

Tem uma dúvida? Pesquise aqui as respostas!

Ainda não há perguntas sobre este produto.
Seja o primeio a fazer uma.

Não encontrou
a informação
que procurava
do produto?

(11) (11) (11)

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS

08:00H ÀS 23:00H

■

SÁBADOS 08:00H ÀS 20:00H■

ACOMPANHE SEUS PEDIDOS■

EDITAR CADASTRO■

SOBRE A CASAS BAHIA■

SERVIÇOS■

BLOG CASAS BAHIA■

TRABALHE CONOSCO■

LISTA DE CASAMENTO■

ANUNCIE COM A GENTE■

ATENDIM■

MAPA DO ■

PRAZOS E■

POLÍTICA■

QUANTIDA

PEDIDO

■
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ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS FORMAS DE PAGAMENTO (EXCETO ALIMENTOS E BEBIDAS)

CARTÕES DO GRUPO

    

CRÉDITO

      

OUTRAS FORMAS

  

BAIXE O APP DA CASAS BAHIA

  

Preços e condições exclusivos para o site www.casasbahia.com.br e para o televendas, podendo sofrer alterações sem prévia notificaç
CNOVA Comércio Eletrônico S.A. / www.casasbahia.com.br / Rua João Pessoa, n° 83 - Piso Mezanino - Sala 02 / São Caetano 
07.170.938/0001-07 
Inscrição Estadual: 636.330.646.110 / Telefone: (11) 4003-4336

VENDA SEUS PRODUTOS NA CASAS

BAHIA

■

PALAVRAS MAIS BUSCADAS■

POLÍTICA■

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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Recebemos estes autos com o fito de pesquisa/cotação de

preços, evento 0551223, porém continuamos com o entendimento
anterior, já  que a necessidade da nossa instituição não coaduna com
a realidade de mercado ou o restringe de modo as ausências de
respostas, mesmo após ajuste do Termo de Referência
0559371 conforme observa-se nas requisições, eventos
0551365,0564660 e 0568496 e na única resposta negativa,
evento 0568951.

Objetivamente relacionamos dois aspectos que de pronto
inviabilizou a localização do objeto a ser cotado, que
foi a quantidade de folhas e potência relacionada, conforme
levantamos, mais uma vez, em sitios especializados,
eventos 0568967,0568968 e 0568969, bem como no Banco de
Preços, o qual reune preços licitados de orgãos públicos.

Em análise a última pretensão de aquisição no
Procedimento Administrativo n.º 0003507-69.2017.6.02.8000, em
2017, Informação n.º 2354 SEIC evento 0242119,vê-se claramente
que nem sempre a nossa necessidade se adequa ao que o mercado
oferece de forma ampla, e se formos falar em similaridade de preços,
o que nos é facultado para estimativa, pela IN.05 do Ministério do
Planejamento, em termos de parâmetros de pesquisa, no momento do
certame implicará no atendimento ao termo de referência e assim
implica num maior número possível de marcas e modelos existentes
no mercado, ampliando assim uma maior concorrência, o que não
encontramos na indicação da unidade demandante, explicamos:

Security 8800 (link);
HSM Classic 411.2 (link e link2);
Kobra 400 S5 (link);
Primo 4001 SC (link e link2).
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https://www.escritoriototal.com.br/fragmentadoras/corte-em-particulas/fragmentadora-de-papel-security-8800-corta-40-folhas-em-particulas-de-3-9x40mm-fenda-410mm-lixeira-150-litros-2100w-uso-continuo-velocidade-115-metros-por-minuto
https://us.hsm.eu/HSM-Classic-411-2/p/000000000001564143
http://www.iratmegsemmisito.hu/pdfhsm/HSM Classic 411_2.pdf
https://www.elcoman.it/en/classic-line/kobra-400/kobra-400-s5
https://www.casadasfragmentadoras.com.br/fragmentadora-de-papel/fragmentadora-de-papel-primo-4001-uso-profissional/
https://www.newtronmaquinas.com.br/wp-content/uploads/2015/08/CATALOGO-PRIMO-4001SC-NOVO.pdf


Estes modelos indicados como referência são de sitios
internacionais, o que foge do nosso mercado, de modelos
indisponíveis, o que limita a concorrência e/ou de empresas que
entendemos por ausentes no interesse, face nossa exaustiva
tentativa de retorno a cotação solicitada, como já fora explicado em
nosso Despacho SEIC evento 0558626.

Então, mais uma vez, s.m.j. solicitamos o
encaminhamento a unidade demandante, para melhor avaliar o objeto
pretendido, para que assim possamos desempenhar a pesquisa de
preços em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº
15.787/2017, de 15/02/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/07/2019, às 17:33, 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
0568988 e o código CRC 226ECDB7.

0004023-21.2019.6.02.8000 0568988v1
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De: Atendimento - Triturare <atendimento@triturare.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 18/07/2019 03:54 PM
Assunto: [seic] TRE-AL - Solicitação de Orçamento - FRAGMENTADOR DE PAPEL 40 FOLHAS

     Prezados,

Boa tarde!

Da forma como está escrita somente será possível ofertar a marca e 
modelo usados para fazer esse termo de referência.

Estamos à disposição e no aguardo do seu retorno.

--

Atenciosamente,

Matheus Moreira
Departamento Comercial - Triturare

Telefone: (41) 3357-0120
Email: vendas@triturare.com.br
Site: www.triturare.com.br

Em 17/07/2019 18:04, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
>    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente solicitar
cotação de FRAGMENTADOR DE PAPEL, conforme Termo de Referência em anexo e com
as seguintes descrições:
>
> VOLTAGEM DE 220 VOLTS  OU BI-VOLT;
>
> COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAR PELO MENOS 40 FOLHAS A4 DE 75 G/M2 (INSERIDAS
MANUALMENTE) SIMULTANEAMENTE COM ALTO DESEMPENHO;
>
> ABERTURA DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 300 MM;
>
> ENGRENAGENS E PENTES RASPADORES METÁLICOS;
>
> VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE PELO MENOS 5 M/MIN;
>
> REGIME CONTÍNUO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR (SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO) DE
NO MÍNIMO 8 HORAS;
>
> POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 2.100 WATTS;
>
> LIXEIRA COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 LITROS;
>
> FRAGMENTA PAPEL, CARTÕES, CDs, CLIPS E GRAMPOS;
>
> PESO MÁXIMO TOTAL DO EQUIPAMENO DE 100 KG.
>
>
>
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> Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a
impossibilidade.
>
> Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS CNPJ :
> 06.015.041/0001-38
>
> Atenciosamente.
>
>
> Antonio Matias de Pinheiro Júnior
> Seção de Instrução de Contratações-SEIC
>
> Horário Expediente: 12h às 19h.
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
> Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
> CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
> Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794
>
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
 
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe Substituto,
 
Diante das dificuldades pontuadas pela SEI em seu

Despacho 0568988, encaminho os presentes autos para que
seja revisado o Termo de Referência SEPAT 0559371,
principalmente no tocante as especificações do objeto ao qual
se pretende adquirir.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/07/2019, às 11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574312 e o código CRC FBC93AA2.

0004023-21.2019.6.02.8000 0574312v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1 . 1 . Aquisição de bens permanentes do tipo

fragmentadora de papel via ata de registro de preços para atender
as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

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

1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 02 unidades.

 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Promover o adequado funcionamento das Unidades

deste Tribunal, possibilitando, inclusive, efetuar o correto descarte
de documentos utilizados por esta justiça especializada, conforme as
normas regulamentares eleitorais bem como as emanadas pelo CNJ -
 Conselho Nacional de Justiça.

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3 . 1 . O equipamento deve ser acondicionado,

obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original do fabricante.
3. 2. A embalagem deverá conter etiqueta com breve

descrição do material e quantidade.
3 . 3 . Não será aceito equipamento de

marca diversa da adjudicada na licitação, sob pena de rejeição
 do produto.

3.4. As notificações poderão ser realizadas por correio
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da
notificação via postal.
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4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

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

4.2. Os bens adquiridos deverão ser entregue no
Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem apostos
na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens,
serviços;

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas,
cuja proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda
as exigências contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo
Único e no Edital do Pregão;

4.4. Junto com a proposta comercial final (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:

4.4.1. Declaração expressa, catálogo e/ou manual do
produto de que o produto cotado tem garantia gratuita, através de
assistência técnica autorizada, nesta capital, por no mínimo: 24
meses, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e
outros itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento;

4.4.2.  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos;

 
5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

5.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste
Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa
Maceió-AL;

5.2. Prazo de garantia mínima: 06 meses.
 
6 - RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Serão recebidos:
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6.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,
que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio;

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 05
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após
os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.

6.2. A empresa deverá efetuar a entrega dos
eletrodomésticos em perfeitas condições de uso, conforme a proposta
apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade
exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.

 
7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

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

Patrimônio ou Comissão designada para tal, a qual competirá dirimir
dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

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

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

7.4. À Seção de Patrimônio ou Comissão de
Recebimento, quando houver, fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta
da empresa, além das seguintes:

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

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

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

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

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

8.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o
período da garantia mínima de 24 meses, por meio de Assistência
Técnica Autorizada pelo Fabricante;

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

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

8.5. 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.

 
9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a

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

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

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

9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis,

em uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-
corrente, após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;

10.2. O pagamento será creditado em favor do
fornecedor através de ordem bancária em conta-corrente, indicada
pelo fornecedor, após aceitação dos bens licitados.

 
11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1 Aplica-se ao presente processo as disposições

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

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

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

 
12. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser conferido

pela SEIC
12.1. Estimamos um custo aproximado, para 2019, de R$

30.000,00

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 01/10/2019, às 14:38, 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
0594699 e o código CRC 9729F393.

0004023-21.2019.6.02.8000 0594699v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

07 Unidades de FRAGMENTADORA DE PAPEL
 
Voltagem de 220 volts ou bi-volt;
Com capacidade de fragmentar pelo menos 20 folhas a4 de 75

g/m2 (inseridas manualmente) simultaneamente;
Partícula de segurança P3 ou P4;
Sistema de proteção de sobrecarga;
Com rodízios;
Abertura de inserção de no mínimo 300 mm;
Engrenagens e pentes raspadores metálicos;
Velocidade de fragmentação de pelo menos 3 m/min;
Regime contínuo de funcionamento do motor (sem paradas para

resfriamento) de no mínimo 8 horas;
Potência mínima do motor de 900 watts;
Lixeira com tamanho mínimo de 100 litros;
Capaz de fragmentar papel, cartões, cds, clips e grampos;
Peso máximo total do equipameno de aproximadamente 100 kg.
Garantia mínima de 06 meses.
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 01/10/2019, 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
0601989 e o código CRC 5F73E653.

0004023-21.2019.6.02.8000 0601989v8
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Planilha1

Página 1

Valor R$ 8.700,00 R$ 8.000,00 R$ 9.000,00 R$ 7.700,00 R$ 13.500,00 R$ 7.800,00 R$ 22.000,00

40 24 10 26 25 1000 28 28

Garantia 24 meses 12 6 6 6 6

Potência motor 2100 W 900 1500 850 1100

Voltagem (V): bivolt ou 220 V 110 ou 220 110 ou 220 110 ou 220 110 110 110 127

Capacidade do cesto (Litros): 100 81 80 120 100 120 140 130

Largura de entrada (mm): 300 315 310 310 230 410 330

Corta

Velocidade m/min: 5 6 m 3 4 3,5 3

Engrenagens e pentes metálicos metálicos metálicos

Peso: kg 100 60 81 67 85 104,5

contínuo contínuo contínuo contínuo contínuo 30 min contínuo

Economia de energia automática

Tamanho do Corte (mm): 4 x 30 4 X 35 4 X 40 4,5 X 65

Sistema de proteção de sobrecarga SIM SIM SIM

Dimensões L X A X C 40 X 60 X 90 51 X 81 X 53 50 X 57 X 101 96 X 54 X 38 72 X 42 X 100 54 X 56 X 96

Nível de ruído: 60 DB <54 < 58 Db < 58 < 58 <73

Overheat: SIM SIM SIM

Partícula Segurança: P4 P4 P4 P4 P4 P2

Plug trifásico: SIM SIM SIM

Rodízios: SIM SIM SIM SIM NÂO

Safe touch: NÃO NÃO SIM

Termo de 
Referência

Fragmentadora De 
Papel Modelo Sw 

621 / 611 – Comix - 

Fragmentadora 600 
Folhas Alimentação 

Automática 
Supercorte em 
Partículas 220V 

Swingline 600x - 

Fragmentadora 
de Papel Hs26b 

110V - 

Fragmentadora 
Papel Grande 
Porte Jp5625c 

Vipbrazil

Fragmentadora de 
Papel Automática 

Grande Porte 1000 
Folhas 127V - 

Vipbrazil  - 

fragmentadora de 
papel grande porte - 

MOD. JP500C - 
partícula P4 - 28 

folhas 70~75G – 110V 
– VipBrazil - 

Fragmentadora de 
Papel Menno 

Destroyer X27 Plus 
P 127V  -

Capacidade de fragmentação 
(75~80g): 

cartões, Cds, Clips e 
grampos

papéis, grampos, 
cartão, CD’S e 
disquetes (um por vez). 
Clips e outros materiais 
não.

cartões, Cds, Clips e 
grampos

cartões, Cds, 
Clips e grampos

cartões, Cds, 
Clips e grampos

cartões, Cds, Clips e 
grampos

cartões, Cds, Clips e 
grampos

cartões, Cds, Clips e 
grampos

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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
À COMAP
Prezada Coordenadora,
não obstante o fato da reorganização do Termo de

Referência (0594699) e Anexo Único (0601989), após o segundo
retorno desse procedimento para ajustes nas especificações técnicas
constantes do Anexo Único, ficamos em um verdadeiro dilema: baixar
a configuração inicialmente estipulada pelo gestor, a saber,
a quantidade de folhas e potência relacionada e correr o risco de
adquirir um equipamento que não suporte o ritmo que será imposto à
máquina ou insistir em que essa é a única configuração aceitável
para o trabalho a que se propõe aplicar à fragmentadora.

Buscando ampliar as possibilidades e após uma nova
pesquisa dessa Unidade (0601994) verificamos que algumas
características não eram apresentadas nos equipamentos ofertados
no mercado, vide grifos na planilha. Inclusive a garantia do bem
possue uma diferença de período bastante considerável.

Atente-se para os destaques em amarelo na Pesquisa e no
Anexo Único, sinal de alterações em relação ao documento anterior.

Não conhecemos do mercado o suficiente para atestar a
qualidade do produto especificado,por isso encaminhamos novo
Anexo para deliberação e análise dessa Coordenadoria, sugerindo
que outras Unidades possam opinar.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 01/10/2019, 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
0601996 e o código CRC 4871559A.

0004023-21.2019.6.02.8000 0601996v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Aquisição de bens permanentes do tipo

fragmentadora de papel via ata de registro de preços para atender
as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

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

1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 02 unidades.

 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Promover o adequado funcionamento das Unidades

deste Tribunal, possibilitando, inclusive, efetuar o correto descarte
de documentos utilizados por esta justiça especializada, conforme as
normas regulamentares eleitorais bem como as emanadas pelo CNJ -
 Conselho Nacional de Justiça.

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. O equipamento deve ser acondicionado,

obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original do fabricante.
3.2. A embalagem deverá conter etiqueta com breve

descrição do material e quantidade.
3.3. Não será aceito equipamento de

marca diversa da adjudicada na licitação, sob pena de rejeição
 do produto.

3.4. As notificações poderão ser realizadas por correio
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da
notificação via postal.
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4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

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

4.2. Os bens adquiridos deverão ser entregue no
Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem apostos
na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens,
serviços;

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas,
cuja proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda
as exigências contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo
Único e no Edital do Pregão;

4.4. Junto com a proposta comercial final (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:

4.4.1. Declaração expressa, catálogo e/ou manual do
produto de que o produto cotado tem garantia gratuita, através de
assistência técnica autorizada, nesta capital ou com total
responsabilidade de custos de transportes pela fabricante/fornecedor
por no mínimo: 06 meses, quanto aos reparos, substituição de
peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento;

4.4.2.  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos;

 
5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

5.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste
Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa
Maceió-AL;

5.2. Prazo de garantia mínima: 06 meses.
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6 - RECEBIMENTO DOS BENS
6.1. Serão recebidos:
6.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,

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

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 05
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após
os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.

6.2. A empresa deverá efetuar a entrega dos
equipamentos em perfeitas condições de uso, conforme a proposta
apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade
exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.

 
7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

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

Patrimônio ou Comissão designada para tal, a qual competirá dirimir
dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

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

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

7.4. À Seção de Patrimônio ou Comissão de
Recebimento, quando houver, fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta
da empresa, além das seguintes:

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

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

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

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
8.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

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

8.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o
período da garantia mínima de 24 meses, por meio de Assistência
Técnica Autorizada pelo Fabricante;

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

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

8.5. 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.

 
9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a

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

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

9.3. Designar a Comissão de Recebimento para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os
recebimentos provisórios e definitivos;
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9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis,

em uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-
corrente, após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;

10.2. O pagamento será creditado em favor do
fornecedor através de ordem bancária em conta-corrente, indicada
pelo fornecedor, após aceitação dos bens licitados.

 
11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1 Aplica-se ao presente processo as disposições

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

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

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

 
12. CUSTO ESTIMADO PARA 2019, a ser conferido

pela SEIC
12.1. Estimamos um custo aproximado, para 2019, de R$

30.000,00

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 02/10/2019, às 13:49, 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
0602134 e o código CRC 6C086DE1.

0004023-21.2019.6.02.8000 0602134v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Após realizados os devidos ajustes, que culminaram

no Termo de Referência SEPAT 0602134, e seu Anexo Único
0601989, encaminho os presentes autos para continuidade da
pesquisa de preços.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/10/2019, 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
0603806 e o código CRC 8D66C7EC.

0004023-21.2019.6.02.8000 0603806v1
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07/10/2019 Fragmentadora De Papel Jp5625c 110v nas Lojas Americanas.com

https://www.americanas.com.br/produto/14561888/fragmentadora-de-papel-jp5625c-110v?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9… 1/4

fragmentadora de papel

(Cód.14561888)

vendido por Vipbrazil
e entregue por Americanas.com

R$ 7.700,00
8x de R$ 962,50 s/ juros

Corra! Temos apenas 3 no estoque

R$ 7.700,00 em até 12x de R$ 641,66 s/ juros no cartão de crédito com Ame e receba R$ 308,00 (4% de volta)

R$ 6.160,00 em 1x com Ame no cartão Americanas.com (20% de desconto) e receba R$ 246,40 (4% de volta)

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

       

tem tuuudo, pode procurar :)

0

Fragmentadora De Papel Jp5625c 110v

comprar

comprar com

_____-___ ok

 empresas  oferta do dia compre da China dia das crianças baixe o app desconto + cashback pegue hoje venda com a gente

Cotação Sítios Eletrônicos Especializados (0605103)         SEI 0004023-21.2019.6.02.8000 / pg. 72

https://www.americanas.com.br/categoria/papelaria/material-de-escritorio/fragmentadora-de-papel
https://www.americanas.com.br/lojista/11909510000100
https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/favoritos
https://www.americanas.com.br/produto/14561888/fragmentadora-de-papel-jp5625c-110v?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pap_todas_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI6oGUyoCL5QIVDQqRCh2BZAMsEAkYASABEgLH3vD_BwE&i=573ffd5ceec3dfb1f8063c36&o=57bf6ecfeec3dfb1f81dcafc&opn=YSMESP&sellerId=11909510000100
https://www.americanas.com.br/mapa-do-site
https://www.americanas.com.br/garantia/14561888?buyboxField=&buyboxToken=&condition=NEW&offerType&productId=14561888&productSku=14561890&sellerId=11909510000100
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_tt_0_0_empresas
https://www.americanas.com.br/oferta-do-dia?chave=prf_hm_0_tt_7_
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-mundo?chave=brd_hm_tt_0_0_mundo
https://www.americanas.com.br/categoria/brinquedos?chave=brd_hm_tt_0_0_diadascriancas
https://b2wamericanas.onelink.me/NCRJ?pid=TrendTopics&c=TT&af_dp=acom%3A%2F%2F&af_web_dp=https%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fhotsite%2Fapp
https://www.americanas.com.br/hotsite/cartao-americanas-ame?chave=fin_hm_tt_0_1_cartao_acom
https://www.americanas.com.br/lojista/lojas-americanas?chave=brd_hm_tt_0_0_pegue-na-loja-hoje
https://venda.b2wmarketplace.com.br/venda-na-acom/


07/10/2019 Fragmentadora De Papel Jp5625c 110v nas Lojas Americanas.com

https://www.americanas.com.br/produto/14561888/fragmentadora-de-papel-jp5625c-110v?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9… 2/4

denunciar anúncio

Seja o primeiro a avaliar

quem viu este produto, viu também

R$ 12.910,72
8x de R$ 1.613,84 sem juros

Fragmentadora de Papel Menno
Destroyer X27 Plus P 127V - Corte…

2 ofertas a partir de

R$ 8.300,00
8x de R$ 1.037,50 sem juros

Fragmentadora De Papel Menno
Destroyer 320t- Corta 50 Folhas A…

2 ofertas a partir de

R$ 5.995,00
8x de R$ 749,37 sem juros

Fragmentadora de Papel Dahle
50314 110V Uso Contínuo, corta 1…

R$ 6.438,00
8x de R$ 804,75 sem juros

Fragmentadora Fellowes 225ci
Cross Cut - 230v

os mais vendidos da categoria

(49)

55 ofertas a partir de

R$ 179,00
3x de R$ 59,66 sem juros

Fragmentadora Preta com Cesto
para 7 Folhas Cd e Cartão Grande…

2 ofertas a partir de

R$ 191,87
3x de R$ 63,95 sem juros

Fragmentadora De Papel Multilaser
Media Preta Of005 - 127v

(4)

7 ofertas a partir de

R$ 179,00
3x de R$ 59,66 sem juros

Fragmentadora Triturador Picotadora
de Papel CD Cartão OF003 110V…

(1)

4 ofertas a partir de

R$ 209,00
4x de R$ 52,25 sem juros

Fragmentadora De Papel Multilaser
Media Preta Of006 - 220v

informações do produto

ficha técnica

avaliações

avaliar produto

os principais produtos da categoria
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https://www.americanas.com.br/denuncie/14561888?offerId=58d2d4df6a5b96816f4b8667
https://www.americanas.com.br/produto/37801511?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickEV&nm_ranking_rec=2
https://www.americanas.com.br/produto/14220452?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickEV&nm_ranking_rec=3
https://www.americanas.com.br/produto/37781549?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickEV&nm_ranking_rec=4
https://www.americanas.com.br/produto/19193083?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickEV&nm_ranking_rec=5
https://www.americanas.com.br/produto/114247010?DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=1
https://www.americanas.com.br/produto/46371063?DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=2
https://www.americanas.com.br/produto/27747867?DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=3
https://www.americanas.com.br/produto/46371019?DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=4
https://www.americanas.com.br/avaliacao/14561888/fragmentadora-de-papel-jp5625c-110v


07/10/2019 Fragmentadora De Papel Jp5625c 110v nas Lojas Americanas.com

https://www.americanas.com.br/produto/14561888/fragmentadora-de-papel-jp5625c-110v?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9… 3/4

atendimento 4003-4848

canal de vendas

cartão americanas.com

ame digital

lista de casamento

anuncie

venda com a gente

(1)

R$ 361,53
10x de R$ 36,15 sem juros

Encadernadora Perfuradora
Reforçada Ofício 15 Fls - Promoção

R$ 828,51
10x de R$ 82,85 sem juros

Encadernadora Perfuradora Wire-o
2x1 - Fura, Fecha E Elimina

R$ 695,33
10x de R$ 69,53 sem juros

Encadernadora Perfuradora Wire-o
Garra Duplo Anel Passo 2x1

2 ofertas a partir de

R$ 229,90
4x de R$ 57,47 sem juros

Fragmentadora Preta Com Cesto
127v 7 Folhas Cd E Cartão Grand…

os mais vendidos

(314)

72 ofertas a partir de

R$ 679,90
6x de R$ 113,31 sem juros

Smartphone Motorola Moto G7 Play
32GB Dual Chip Android Pie - 9.0…

16%

(39)

R$ 2,49

Desinfetante Para Uso Geral Brisa
Do Oceano Omo Pisos Frasco 450ml

(110)

58 ofertas a partir de

R$ 719,00
7x de R$ 102,71 sem juros

Smartphone Samsung Galaxy A10
32GB Dual Chip Android 9.0 Tela…

(39)

10 ofertas a partir de

R$ 27,90

Livro - A Sutil Arte de Ligar o F*da-se

sugestão de produtos

fragmentadora de papel fragmentadora cartao de credito americanas fragmentadora de papel 110v triturador de papel fragmentadora de papel 220v fragm

mais informações
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https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento
https://www.americanas.com.br/hotsite/compre-pelo-telefone
https://www.americanas.com.br/hotsite/home-cartao-americanas?chave=fin_hm_ft_0_3_cartao_acom
https://www.amedigital.com/
https://listadecasamento.americanas.com.br/pages/HomePage
http://www.b2wads.com/
https://venda.b2wmarketplace.com.br/venda-na-acom/
https://www.americanas.com.br/produto/29874616?DCSext.recom=RR_item_page.rr3-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr3-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=1
https://www.americanas.com.br/produto/30034247?DCSext.recom=RR_item_page.rr3-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr3-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=2
https://www.americanas.com.br/produto/29966203?DCSext.recom=RR_item_page.rr3-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr3-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=3
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mais informações

formas de pagamento cartões de crédito americanas.com, visa, aura, mastercard, diners club, hiper, american express; boleto bancário; débito online itaú, banco do brasil, bradesco e visa
electron.

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas.com. o preço válido será o da finalização da compra. havendo divergência, prevalecerá o
menor preço ofertado.

voltar

institucional

dúvidas

serviços

americanas prime

ame digital

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 /
atendimento.acom@americanas.com

mapa do site - trabalhe na americanas.com
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https://www.facebook.com/AmericanasCom
https://www.instagram.com/americanascom
https://twitter.com/americanascom
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Após visitar este item, o que os clientes acabam comprando?

Extra.com.br  > Papelaria  > Apresentação e Equipamentos  > Fragmentadoras de Papéis


Extra.com.br



fragmentadora de papel grande porte - MOD. JP500C -
partícula P4 - 28 folhas 70~75G – 110V - VipBrazil
(Cód. Item 11101423) Outros produtos Não Informado

De:  R$9.734,56

Por: R$7.896,00
ou até 10x de R$789,60
sem juros
Ver Parcelas

Pagamento Cartão Extra

Vendido e entregue por VIPBRAZIL

2x sem juros R$3.948,00
3x sem juros R$2.632,00
4x sem juros R$1.974,00
5x sem juros R$1.579,20
6x sem juros R$1.316,00
7x sem juros R$1.128,00
8x sem juros R$987,00
9x sem juros R$877,33
10x sem juros R$789,60
11x com juros (1,49%
a.m.)

R$783,57

12x com juros (1,49%
a.m.)

R$723,45

Você Merece Garantia Extra
Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pelo
Extra.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais

ComprarComprar

Adicionar à lista de casamento

Pague com o Cartão Extra
APROVEITE: Pague R$7.896,00 em 1x ou em até 18x de R$438,67 sem
juros.
Não tem o Cartão Extra ? Peça já o seu.

Informe seu CEP:  Ok6
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COMPRAR
A Espada Selvagem de C...

Loja Panini

Anúncio

PU
BL

IC
ID

AD
E

fragmentadora de papel grande porte -
MOD. JP500C - partícula P4 - 28 folhas

 por:De: R$ 9.734,56

R$ 7.896,00
10x de
R$789,60
sem juros

Detalhes do produto: Não Informado: fragmentadora de papel grande porte - MOD. JP500C - partícula P4 - 28 folhas 70~75G –
110V - VipBrazil
Fragmentadora de papel robusta, Ideal para empresa de médio e grande porte, com grandes volumes de papéis a serem fragmentados.
GARANTIA DE 6 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Capacidade de fragmentação (75~80g)28
Velocidade m/min 3,5
Corte Partícula
Segurança P4
CD/DVD SIM
GRAMPO SIM
CLIPS SIM
Entrada para CD separada NÃO
Largura de entrada 410mm
rodízios SIM
Capacidade do cesto (Litros) 140
Overheat SIM
Safe touch NÃO
Porte Grande
Nível de ruído <58 Db
Tempo de funcionamento aproximado 30 min
Plug trifásico SIM

Voltagem 110V

Especificações Técnicas
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Via Varejo S.A. | www.extra.com.br | Rua Samuel Klein, n° 83 | São Caetano do Sul - SP - CEP: 09520-010 - CNPJ: 33.041.260/0652-90 | Inscrição Estadual: 636.169.915.112 | Telefone:
(11) 4003-3383 | Nossas Filiais / Lojas Físicas. Observação: Ao utilizar o meio de pagamento Primeira Compra, a compra de garantias estendidas de produtos somente poderão ser realizadas
em conjunto com o produto.

Informações importantes sobre este produto:
- Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site www.extra.com.br ou pelo Televendas 4003-0363.
- Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
- Imagens meramente ilustrativas.
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Início
(/home)

 Papelaria
(/papelaria/category/papelaria)

 Apresentações e Equipamentos
(/apresentacoes-e-
equipamentos/category/apresentacoes-
e-equipamentos)

 Fragmentadoras de Papéis
(/fragmentadoras-de-
papeis/category/fragmentadoras-
de-papeis)

Fragmentadora de Papel Grande Porte Modelo
JP5625C Particulas (P4) 25 folhas (70~75g) VipBrazil
(Cód.: MKP000156000071)

R$6.440,00 

Adicionar ao carrinho

 

Voltagem:  110V

(com 8 % de desconto a vista)

ou R$7.000,00 em até 10 x de R$700,00 sem juros 
ver parcelas

Digite seu cep ok

Fragmentadora de Papel Grande Porte Modelo JP5625C Particulas (P4) 25 folhas
(70~75g) VipBrazil

Fragmentadora de papel robusta, Ideal para empresa de médio e grande porte, com grandes volumes de papéis a serem
fragmentados.

Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação

Categoria: Fragmentadoras de Papéis;
Marca: Vipbrazil;
Medidas: 0,96 x 0,54 x 0,38;
Peso: 67;
Capacidade de fragmentação (75~80g): 25;
Velocidade m/min: 3;
Corte: Partícula;
Segurança: P4;
CD/DVD: Sim;
GRAMPO: Sim;
CLIPS: Sim;
Entrada para CD separada: Não;
Largura de entrada: 310mm;
rodízios: Sim;
Capacidade do cesto (Litros): 100;

(/)
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Overheat: Sim;
Safe touch: Não;
Porte: Grande;
Nível de ruído: 58 Db;
Tempo de funcionamento aproximado: Contínuo;
Plug trifásico: Sim;
Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt)

-

Fragmentadora de Papel Grande Porte Modelo JP5625C

Particulas (P4) 25 folhas (70~75g) VipBrazil

R$6.440,00 no
boleto
ou em até 10 x de R$700,00
+

Adicionar ao carrinho
(/)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0004023-21.2019.6.02.8000 Unidade 1 3

Objeto – CATMAT nº 449968 FRAGMENTADORA DE PAPEL

Fontes de Consulta

EMPRESA VIP BRAZIL 7.700,00 354,67 Não aplicável

EMPRESA EXTRA 7.896,00 550,67 Não aplicável

EMPRESA WEB CONTINENTAL 6.440,00 -905,33 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

8,78%

A Planilha  pode ser utilizada 7.345,33 645,15 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

7.345,33 22.036,00

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o critério da média ajustada, 
definindo a Média dos elementos do subconjunto para cálculo do valor 

estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de aquisição de 07 (sete)

Fragmentadoras de Papel, mediante sistema de registro de preços,
com estimativa de compra mínima, para o exercício 2019, de 02
(duas) unidades,  de acordo especificações constantes no termo de
referência 0602134 e anexo único 0601989.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho COMAP 0603806.
 
Feito ampla pesquisa de valores praticados em sitios

eletrônicos especializados , chegamos ao relatório estimativo de
preços 0605133, onde obtivemos uma preço unitário de R$ 7.345,33,
para aquisição mínima de R$ 14.690,66 e Total de R$ 51.417,31 (
Cinquenta e um mil, quatrocentos e dezesete reais e trinta e três
centavos ).

 
Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de

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

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/10/2019, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605134 e o código CRC 5EEB8D9C.
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0605134, 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 07/10/2019, às 19:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605237 e o código CRC 9417AF1B.

0004023-21.2019.6.02.8000 0605237v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Solicito à COFIN informar se há crédito suficiente

para atender a aquisição total prevista nestes autos (vide
Despacho SEIC 0605134). Em caso positivo, efetuar a reserva
e devolver o feito à COMAP, para elaborar edital para compra
específica. Em caso negativo, efetuar a reserva para a
aquisição mínima e remetr o feito à SLC, para elaborar o
edital do registro de preços, devendo ser dispensada a fase de
IRP diante da proximidade do encerramento do exercício e
possível comprometimento dos créditos consignados a este
Órgão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2019, às 20:40, 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
0605249 e o código CRC DDFEA437.

0004023-21.2019.6.02.8000 0605249v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0605249).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/10/2019, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605504 e o código CRC 55A3012A.

0004023-21.2019.6.02.8000 0605504v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
1. Após consulta à planilha de reservas de crédito,

informamos que há pré-empenho no valor de R$ 30.000,00
(PE n. 558), referente à previsão de aquisição de
fragmentadoras na 4ª Fase de Crédito Adicional, havendo
diferença no valor de R$ 21.417,31 em relação à aquisição
total de 07 fragmentadoras [memória de cálculo: R$ 51.417,31
(07 frag.) - R$ 30.000,00 = R$ 21.417,31].

 
2. Informamos ainda que o PE n. 263 possui saldo

de R$ 23.287,69, "referente ao saldo existente na despesa
agregada de mobiliário" e sujeita à analise da necessidade de
sua utilização, não estando vinculado a processo.

 
3. Quanto ao crédito disponível, atualmente há

saldo de R$ 5.848,53 em investimento.
 
4. Assim, sugerimos o retorno dos autos à SAD

para avaliação da situação descrita e eventual autorização
para uso do saldo do PE n. 263. Após, solicitamos o retorno
dos autos a SGO para emissão da reserva de crédito conforme
decidido.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/10/2019, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606626 e o código CRC 2597E73E.

0004023-21.2019.6.02.8000 0606626v1

Despacho SGO 0606626         SEI 0004023-21.2019.6.02.8000 / pg. 88



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.
À SAD,
Sr. Secretário,
Aquiescendo com a proposta da SGO no seu

despacho (0606626), encaminho os autos para autorização da
utilização do referido PE 263, vinculado à SEPAT, para a
aquisição ora pretendida.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/10/2019, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606658 e o código CRC C6C04793.

0004023-21.2019.6.02.8000 0606658v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.
Dado o avançado da instrução, com viabilidade de

fechamento da aquisição ainda neste exercício, solicito à
SGO/COFIN, que promova a reserva de crédito na forma
indicada no Despacho SGO 0606626.

Em paralelo, sigam os autos à SLC, para elaborar a
minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/10/2019, às 19:39, 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
0606661 e o código CRC 20A01CEF.

0004023-21.2019.6.02.8000 0606661v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.
À SGO,
Após manifestação da SAD no despacho (0606661),

encaminho os autos para continuidade do feito.
Por fim, considerando que será utilizado quase que

a totalidade do saldo do PE 263, a diferença deverá ser
direcionada para o crédito disponível.

Atenciosamente.
 

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/10/2019, às 20:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606668 e o código CRC 993F6B17.

0004023-21.2019.6.02.8000 0606668v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0004023-21.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: XX de XXXX de 2019 

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

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – fragmentadora, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, 
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, 
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, 
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente –
fragmentadora, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, garantindo-se 
apenas a aquisição do quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

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

3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
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contados do recebimento da Autorização de Fornecimento,  que poderá ser enviada por e-
mail. 
 
3.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

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

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

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

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

 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.13. A licitante deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, como anexo, 
pelo sistema Comprasnet, declaração expressa, catálogo e/ou manual do produto de que o 
produto cotado tem garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada, nesta 
capital ou com total responsabilidade de custos de transportes pelo fabricante/fornecedor, 
por no mínimo 06 meses, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros 
itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento. 

6.14.  A licitante deverá encaminhar também, quando solicitado pelo pregoeiro, como 
anexo, pelo sistema Comprasnet,  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos 
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, 
para facilitar a visualização e identificação dos mesmos. 

 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

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

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

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta 
licitação. 

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor 
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor unitário de R$ 7.345,33 (sete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e três 
centavos) que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
 

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

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
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10.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site 
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

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

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

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

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

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

10.4. A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
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10.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 10.4, será assegurado prazo de cinco dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
10.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
10.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3. 
 
10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
 

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

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

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à 
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-
mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
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12 - DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do 
tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, 
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e 
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado 
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
 
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

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

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

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

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

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

 
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
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superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

 
14.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

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

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

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

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 06 
(seis) meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
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d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora; 

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

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de 
Fornecimento; 
 
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
k)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

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

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03 
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio – SEPAT ou Comissão Designada; e 
 
b) definitivamente, após os testes de qualidade, quantidade, marca e 
especificações exigidas. 

 
18.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0607473)         SEI 0004023-21.2019.6.02.8000 / pg. 106



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
18.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
18.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
18.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
18.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 19. 
 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
19.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

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

c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato; 
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d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “c"; 

         e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
19.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total da contratação.  
 
19.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
19.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 
em atraso. 
 
19.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0607473)         SEI 0004023-21.2019.6.02.8000 / pg. 109



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
21.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

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

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

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

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de bens permanentes do tipo fragmentadora de papel 
via ata de registro de preços para atender as demandas ordinárias das Unidades 
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

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

1.3. Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 02 
unidades. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal, 
possibilitando, inclusive, efetuar o correto descarte de documentos utilizados por esta 
justiça especializada, conforme as normas regulamentares eleitorais bem como as 
emanadas pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 

  

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. O equipamento deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em 
caixa ou embalagem original do fabricante. 

3.2. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do 
material e quantidade. 

3.3. Não será aceito equipamento de marca diversa da adjudicada na 
licitação, sob pena de rejeição  do produto. 

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

  

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto,  a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou 
linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem 
como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para 
possíveis pagamentos; 
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4.2. Os bens adquiridos deverão ser entregue no Almoxarifado deste TRE, 
razão pela qual os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverá 
prever a incidência de qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, 
serviços; 

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta 
contenha o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo 
de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão; 

4.4. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa 
deverá apresentar: 

4.4.1. Declaração expressa, catálogo e/ou manual do produto de que o 
produto cotado tem garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada, nesta 
capital ou com total responsabilidade de custos de transportes pela fabricante/fornecedor 
por no mínimo: 06 meses, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros 
itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento; 

4.4.2.  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para 
facilitar a visualização e identificação dos mesmos; 

  

5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a partir 
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento. A empresa que não cumprir o 
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

5.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

5.2. Prazo de garantia mínima: 06 meses. 

  

6 - RECEBIMENTO DOS BENS 

6.1. Serão recebidos: 

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

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados 
da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, 
marca e especificações exigidas. 

6.2. A empresa deverá efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas 
condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 

  

7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
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7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio ou 
Comissão designada para tal, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer 
do período do contrato; 

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

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

7.4. À Seção de Patrimônio ou Comissão de Recebimento, quando houver, 
fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de 
Referência, da proposta da empresa, além das seguintes: 

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

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

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

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

8.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia 
mínima de 06 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

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

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

8.5. 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. 

  

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

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

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

9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

  

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em uma única 
parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a entrega do mobiliário 
e aceite definitivo; 

10.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de 
ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após aceitação dos bens 
licitados. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

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

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

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

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 02/10/2019, às 

13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 
 

ITEM MATERIAL UNIDADE 

 

QUANT. 

 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

01 

Voltagem de 220 volts ou bi-

volt; 

Com capacidade de fragmentar 

pelo menos 20 folhas a4 de 75 

g/m2 (inseridas 

manualmente) simultaneamente; 

Partícula de segurança P3 ou 

P4; 

Sistema de proteção de 

sobrecarga; 

Com rodízios; 

Abertura de inserção de no 

mínimo 300 mm; 

Engrenagens e pentes 

raspadores metálicos; 

Velocidade de fragmentação de 

pelo menos 3 m/min; 

Regime contínuo de 

funcionamento do motor (sem 

paradas para resfriamento) de 

no mínimo 8 horas; 

Potência mínima do motor 

de 900 watts; 

Lixeira com tamanho mínimo 

de 100 litros; 

Capaz de fragmentar papel, 

unidade 7 2 7.345,33 
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cartões, cds, clips e grampos; 

Peso máximo total do 

equipameno de 

aproximadamente 100 kg. 

Garantia mínima de 06 meses. 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

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

 

Processo nº 0004023-21.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

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

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

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

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, 
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 06 
(seis) meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

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

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

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

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de 
Fornecimento; 
 
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
k)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, que poderá ser enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 
57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da referida Seção. 
 
7.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03 
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio – SEPAT ou Comissão Designada; e 
 
b) definitivamente, após os testes de qualidade, quantidade, marca e 
especificações exigidas. 

 
7.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
7.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
7.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
7.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
7.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
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Seção 8. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

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

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

d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “c"; 

         e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
8.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) 
do valor total da contratação.  
 
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
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da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

 
8.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
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quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 6170 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD,

 

Sr. Secretário,

 

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços
de material permanente – fragmentadora.

Foi elaborada minuta de edital complementando as disposições referentes às Sanções
Administrativas e ao Pagamento.

Saliente-se que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, considerando o valor
estimado para aquisição e o que dispõe a Lei Complementar nº 123/2016.

Outrossim, informamos que não houve divulgação de IRP, em virtude do Despacho
GSAD nº0605249.

De comum acordo entre esta Seção, o servidor Neilton (SELAMOX) e a Coordenadora
de Material e Patrimônio foi excluído o item 7.43 e ajustada a redação dos itens 4.1 e
8.2.

Ressalte-se, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação da complementação acima indicada.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 11/10/2019, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/10/2019, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607474 e o código CRC 44784C71.

0004023-21.2019.6.02.8000 0607474v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.
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 0607473.

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

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

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/10/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608314 e o código CRC 303A6375.

0004023-21.2019.6.02.8000 0608314v1
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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 : 0004023-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PERMANENTE – FRAGMENTADORA

 

Parecer nº 2179 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de Registro de Preços de material

permanente –fragmentadoras,  para atender à demanda das
Unidades Administrativas do TRE/AL,  consoante Termo de
Referência  (0602134) elaborado pela SEPAT.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 

No despacho contido no evento 0550102, o Senhor
Secretário de Administração aprovou a primeira versão do
termo de referência apresentado pela SEPAT, nos termos do
art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017, faltando
ratificar a última versão (0602134).

Em face da proximidade do encerramento do
exercício e possível comprometimento dos créditos
consignados a este Órgão, o Senhor Secretário de
Adminsitração valeu-se do disposto no § 1º, do Art. 4º, do
Decreto 7.892/2013 para justificar a dispensa da divulgação
da Intenção de Registro de Preços (0605249).

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

Com vista dos autos, a Seção de Instrução de
Constratações - SEIC (0605134) elaborou relatório
estimativo de preços 0605133, onde obteve o preço unitário
de R$ 7.345,33 (sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e
trinta e três centavos), para aquisição mínima de R$
14.690,66 (quatorze mil seiscentos e noventa reais e sessenta
e seis centavos) e total de R$ 51.417,31 (cinquenta e um mil
quatrocentos e dezessete reais e trinta e um centavos).

Aquela unidade encerrou por indicar a realização
de Licitação, na modalidade Pregão , na forma
Eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços, com base na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs
5.450/2005 e 7.892/2013.

No evento 0607088 consta reserva de crédito no
valor TOTAL, a cargo da COFIN.

Em seguida, a SLC/COMAP elaborou a minuta de
edital (0607473). No evento 0607474, tem-se a justificativa da
SLC/COMAP acerca da adoção da previsão de exclusividade
de participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme disciplina veiculada na LC nº 123/2006 e
Decreto nº 6.204/2007; da divulgação dos preços orçados;
bem como acerca dos ajustes efetuados na minuta.

O Senhor Secretário de Administração acolheu as
inclusões feitas no edital por meio do despacho GABSA
(0608314).

 Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL nº
15.787/17.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
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certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, objetivando o Registro de
Preços de material permanente – fragmentadoras.

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

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS
 

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

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência  (0602134).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 

4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, como parece ser o
presente caso.

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

Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente a autorização de abertura da
licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.

No que concerne à minuta da ata de registro de
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preços, vê-se que se conforma à regulamentação de regência.
Da mesma forma, encontra-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a previsão de
exclusividade de participação na licitação para microempresas
e empresas de pequeno porte.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos

e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

 
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

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

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM  0538387

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0602134

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

SIM  

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

 
SIM

 

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

A exigência da capacitação técnico-
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11
profissional limita-se às parcelas de
maior relevância técnica e de valor
significativo do objeto de licitação, sem
exigência de quantidades mínimas?

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

19

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

N/A  

20

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

N/A  

21

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM  

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

 0550102
Falta ratificar
a última
versão

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?  SIM 0605134

25

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

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados? SIM 0605133

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

SIM 0607473

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

N/A  

30

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

N/A  

31

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser contratado? SIM  
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40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO  

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

NÃO  

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

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0607473

44

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

SIM  

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

SIM  

46

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

SIM  

47

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

 
SIM

 

48

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

NÃO  

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

SIM  

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

N/A  

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

SIM irreajustável

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

 SIM  

54

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

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

N/A  

56

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

 Em curso

57

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

 Próxima fase

58

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

 Próxima fase

59

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

 Próxima fase

60

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

NÃO
JUSTIFICATIVA 
0605249

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM

0607088
Reserva feita no
valor total do
Registro de
Preços
Esclarecer

62

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

N/A  

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

N/A   

 
6.   PROVIDÊNCIAS  NECESSÁRIAS

 
De acordo com a tabela de verificação acima,

convém trazer aos autos os elementos referentes aos itens 23
e 61, salvo melhor percepção.

Quanto às alterações na minuta do edital, faz-se
mister alterar a expressão serviços, na seção 7 do Termo de
Referência, conforme o caso.

Assim sendo, seguem os autos  à Secretaria de
Administração, para aperfeiçoamento da instrução.
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 15/10/2019, às 15:07, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/10/2019, às 15:08, 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
0608820 e o código CRC 280850AA.
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
Em atenção ao Parecer 2179, da Assessoria

Jurídica, devolvo os autos à COMAP, em face de nosso
Despacho 0605249, destacando que o aviso do certame, para
que a aquisição possa se dar neste exercício, deve ocorrer até
o próximo dia 24.

Aprovo o Termo de Referência na versão de
evento 0602134, com a ressalva do mencionado
Despacho 0605249, no que concerne à modalidade da
aquisição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2019, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609011 e o código CRC C3A50571.
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para cumprimento

do Despacho GSAD 0609011.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/10/2019, 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
0609025 e o código CRC 31006C89.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxxxx//22001199  
MMiinnuuttaa  

  
PROCESSO SEI Nº: 0004023-21.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Data: xx de xxx de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário Abertura: 14 horas 
Local: http://www.comprasnet.gov.br 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente –
fragmentadora, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Regional. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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 – 
fragmentadora, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
contados do recebimento da Nota de Empenho,  que poderá ser enviada por e-mail. 

 
2.2. O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2. Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

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

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

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5.  que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 
e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 
linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no 
art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
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Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 
3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora 
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

5.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste Edital. 

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

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

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer 
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará 
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto 
ofertado. 

 
5.5.   As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0609154)         SEI 0004023-21.2019.6.02.8000 / pg. 142



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

5.13. A licitante deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, como 
anexo, pelo sistema Comprasnet, declaração expressa, catálogo e/ou manual do 
produto de que o produto cotado tem garantia gratuita, através de assistência técnica 
autorizada, nesta capital ou com total responsabilidade de custos de transportes pelo 
fabricante/fornecedor, por no mínimo 06 meses, quanto aos reparos, substituição de 
peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de 
funcionamento. 

 

5.14.  A licitante deverá encaminhar também, quando solicitado pelo pregoeiro, 
como anexo, pelo sistema Comprasnet,  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os 
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha 
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos mesmos. 

 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 
6.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
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exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado 
para divulgação deste certame licitatório. 

 
7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do 
menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor estimado pela Administração de R$ 51.417,31 (cinquenta e um mil, 
quatrocentos e dezessete reais e trinta e um centavos), por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, que representa uma média 
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das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5.  Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
 

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

9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.  A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, 
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por 
se tratar de aquisição de material. 

 
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento 
do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou 
abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via 
Sistema Comprasnet. 
 

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

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

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

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

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

9.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de 
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase 
de habilitação. 
 
9.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1, poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
9.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 
9.4.1. e 9.4.3. 
 
9.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n°8.666, de 1993, sendo 
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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9.4.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.6.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

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

 
10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br. 
 
11 – DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais 
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual 
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prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a 
sua decisão à autoridade competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do art. 6º, 
inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive 
marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital 
e seus anexos. 
 
14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
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15.1. A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá 
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota 
de Empenho, que poderá ser enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, 
CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da referida 
Seção. 
 
15.2. O material será recebido: 
 
a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 
03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio – SEPAT ou Comissão Designada; e 
 
b) definitivamente, após os testes de qualidade, quantidade, marca e 
especificações exigidas. 
 
15.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
15.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
15.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2. 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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16.3. 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. 
 
16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

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

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

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

d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto 
por período superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do 
prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “c"; 

         e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total da contratação.  
 
16.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
16.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
16.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
16.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e 
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
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16.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
16.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
16.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a entrega do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
16.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
16.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante 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. 
 
16.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
16.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
16.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, , a contar da data da entrega da respectiva Nota 
Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para 
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam 
as retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  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% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 44.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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19.1.  São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas 
e condições do processo de venda; 

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

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1.  São obrigações da Contratada: 

 

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

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
06 (seis) meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

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

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

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

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos 
os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo 
fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento; 
 
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições 
de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na 
aplicável à natureza do objeto da contratação; 

 
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
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j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
k)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com 
o regime de Direito Público. 

 
 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
21.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
21.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
21.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
21.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
21.9.   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: 982) 2122-7764/7765. 
 
21.10.   Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, 
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inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

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

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 

 
Ingrid Pereira de Lima Araújo  

Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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         ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de bens permanentes do tipo fragmentadora de papel 
para atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas , conforme quantidades e especificações 
descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Promover o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, efetuar o correto descarte de documentos 
utilizados por esta justiça especializada, conforme as normas regulamentares 
eleitorais bem como as emanadas pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 

  

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. O equipamento deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em 
caixa ou embalagem original do fabricante. 

3.2. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do 
material e quantidade. 

3.3. Não será aceito equipamento de marca diversa da adjudicada na 
licitação, sob pena de rejeição  do produto. 

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

  

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto,  a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou 
linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, 
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor 
para possíveis pagamentos; 

4.2. Os bens adquiridos deverão ser entregue no Almoxarifado deste 
TRE, razão pela qual os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa 
deverá prever a incidência de qualquer despesa, tais como transporte, tributos, 
embalagens, serviços; 

4.3. Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja 
proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas 
neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão; 

4.4. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a 
empresa deverá apresentar: 
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4.4.1. Declaração expressa, catálogo e/ou manual do produto de que 
o produto cotado tem garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada, 
nesta capital ou com total responsabilidade de custos de transportes pela 
fabricante/fornecedor por no mínimo: 06 meses, quanto aos reparos, substituição de 
peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de 
funcionamento; 

4.4.2.  Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou 
linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, 
para facilitar a visualização e identificação dos mesmos; 

  

5 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

5.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento. A empresa que não 
cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

5.1. 1. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

5.2. Prazo de garantia mínima: 06 meses. 

  

6 - RECEBIMENTO DOS BENS 

6.1. Serão recebidos: 

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

6.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas. 

6.2. A empresa deverá efetuar a entrega dos equipamentos em 
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações 
técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 

  

7 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

7.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio 
ou Comissão designada para tal, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no 
decorrer do período do contrato; 

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

7.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, 
após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à 
manutenção corretiva e ajustes em geral; 
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7.4. À Seção de Patrimônio ou Comissão de Recebimento, quando 
houver, fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens do Termo 
de Referência, da proposta da empresa, além das seguintes: 

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

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

  

8. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

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

8.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da 
garantia mínima de 06 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo 
Fabricante; 

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

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

8.5. 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. 

  

9. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

9.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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

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

9.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
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10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em uma única 
parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a entrega do 
mobiliário e aceite definitivo; 

10.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de 
ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após aceitação dos 
bens licitados. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

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

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

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

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 02/10/2019, às 13:49, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM E VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
 

QUANT. 
 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 
(R$) 

01 

Voltagem de 220 volts ou bi-

volt; 

Com capacidade de fragmentar 

pelo menos 20 folhas a4 de 75 

g/m2 (inseridas 

manualmente) simultaneamente; 

Partícula de segurança P3 ou 

P4; 

Sistema de proteção de 

sobrecarga; 

Com rodízios; 

Abertura de inserção de no 

mínimo 300 mm; 

Engrenagens e pentes 

raspadores metálicos; 

Velocidade de fragmentação de 

pelo menos 3 m/min; 

Regime contínuo de 

funcionamento do motor (sem 

paradas para resfriamento) de 

no mínimo 8 horas; 

Potência mínima do motor 

de 900 watts; 

Lixeira com tamanho mínimo 

de 100 litros; 

Capaz de fragmentar papel, 

cartões, cds, clips e grampos; 

Peso máximo total do 

equipameno de 

aproximadamente 100 kg. 

Garantia mínima de 06 meses. 

unidade 7 2 7.345,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$51.417,31 
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ANEXO II  

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
À SAD, 
com minuta de edital alterada quanto à estratégia

de contratação para aquisição imediata, além da exclusão da
palavra "serviço" do Termo de Referência anexo ao edital.

Diante do exposto, encaminho os autos para
ratificação da última versão do termo de referência anexo ao
edital.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/10/2019, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609155 e o código CRC 4C30E751.

0004023-21.2019.6.02.8000 0609155v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
À AJ-DG, para continuidade da análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2019, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609185 e o código CRC 1132A55D.

0004023-21.2019.6.02.8000 0609185v1
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PROCESSO : 0004023-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – FRAGMENTADORA

 

Parecer nº 2191 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Trata-se de aquisição de material permanente –

fragmentadoras,  para atender à demanda das Unidades
Administrativas do TRE/AL,  consoante Termo de Referência 
(0602134) elaborado pela SEPAT.

A análise da regularidade do procedimento foi
iniciada quando da emissão do Parecer 2179 (0608820),
ocasião em que esta Assessoria Jurídica verificou a
necessidade de trazer aos autos os elementos referentes aos
itens 23 e 61 da tabela de verificação e, quanto às alterações
na minuta do edital, alterar a expressão serviços, na seção 7
do Termo de Referência, conforme o caso.

Em consequência, o Senhor Secretário de
Administração (0609011) aprovou o Termo de Referência na
versão de evento 0602134, com a ressalva do mencionado
Despacho 0605249, no que concerne à modalidade da
aquisição.

Quanto à minuta, a SLC  (0609154)  mudou  a
estratégia de aquisição, adotando a aquisição imediata em
lugar de registro de preços, como previsto na minuta anterior
bem como procedeu aos ajustes recomendados por esta AJ-
DG.

Pelo exposto, uma vez satisfeitas as diligências
solicitadas, em complemento ao antedito parecer e nos termos
do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93,  esta
Assessoria Jurídica aprova a minuta do edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço (0609154), objetivando a aquisição de material
permanente – fragmentadora, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Regional.

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 16/10/2019, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 16/10/2019, às 14:59, 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
0609397 e o código CRC DE8D315C.

0004023-21.2019.6.02.8000 0609397v7
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a aquisição de material
permanente – fragmentadora para atender à demanda das Unidades
Administrativas do TRE/AL, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Regional, nos
termos da minuta 0609154, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2191 (0609397).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/10/2019, às 18:20, 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
0609592 e o código CRC 64E48A0C.

0004023-21.2019.6.02.8000 0609592v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.
 
Constatada a regularidade da instrução observada nos

presentes autos, sobretudo o consignado no Parecer da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral nº 2191 (0609397), que ratificou o texto
sugerido pela Seção de Licitações e Contratos - SLC, aprovo a minuta
do edital constante do evento 0609154.

 
Com isso, autorizo a abertura da fase externa do certame

que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor
preço, visa à aquisição de material permanente – fragmentadora,
observados os anexos da minuta e o teor do Termo de Referência
(0602134) formulado pela Seção de Patrimônio.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para a

publicação e demais providências de estilo.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/10/2019, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609861 e o código CRC 77BC939F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.
À SLC para cumprimento do Despacho

GPRES 0609861.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2019, às 12:20, 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
0610636 e o código CRC 773FE5D5.
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