
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6232 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À
SPLOG
Assunto: Fiscalização. Manutenção de empilhadeira.

Faturamento.
 
Senhor Chefe,
 
Pelo presente, nos termos da Portaria 385/2019 (0603713)

instruímos o presente procedimento de "fiscalização" e "faturamento" relativo
à execução do Contrato nº 27/2019 - 0593809.

Neste sentido, pontuamos que, até a presente data, não
recebemos informação a cerca da realização de serviços e/ou faturamento,
sendo necessária informação dessa unidade acerca dos procedimentos ora
adotados, relatório de acompanhamento, atesto e emissão de Nota Técnica.

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 15/10/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609083 e o código CRC 7C2AE9AE.
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16/10/2019 SEI/TRE-AL - 0609716 - E-mail
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E-mail - 0609716

Data de Envio: 
  16/10/2019 16:55:33

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    <ayanne.nigro@gmail.com>
    splog@tre-al.jus.br
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  INFORMAÇÕES. MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA.FISCALIZAÇÃO

Mensagem: 
  CONTRATO Nº 27/2019
PA SEI! PRINCIPAL: 0009925-86.2018.6.02.8000
PA SEI! DE FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO: 0008954-67.2019.6.02.8000 

Senhora Contratada, em paralelo à unidade Fiscalizadora da Contratação 

Após envio da Nota de Empenho nº 2019ne000671, no valor de R$ 4.200,00 (exercício/2019).

Apresentamos as seguintes informações:

1. O faturamento deve ser enviado à SPLOG até o último dia útil à realização dos serviços;
2. A SPLOG deve anexar a NF/Fatura ao PA SEI! 0008954-67.2019.6.02.8000, realizar o ATESTO da prestação dos
serviços e/ou enviar ocorrências que impeçam ou reduzam o pagamento dos serviços e promover envio à SEGEC
para procedimentos próprios de liquidação da despesa;
3. No tocante à realização dos serviços a empresa deve realizar contrato com a fiscalização - SPLOG;
4. As ocorrências relevantes devem ser informadas à SEGEC no bojo do PA de Fiscalização.

A critério da fiscalização e da contratada os e-mails podem ser "copiados" à unidade gestora.

Telefones SEGEC: 82- 99800-7636 (Lindineide) 82-2122-7794 e 2122-7652 (SEGEC)
E-mails: segec@tre-al.jus.br; lindineidecardoso@tre-al.jus.br

Cordialmente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.
Sra. Chefe,
 
Conforme informação 6232 (0609083) levo ao

conhecimento de Vossa Senhoria alguns pontos relativos à
execução do contrato.

O contrato foi enviado para a contratada no dia
20.08.2019 (evento 0583703).

A contratada informa o retorno do contrato
assinado no dia 05.09.2019 (evento 0592578)

O extrato do contrato foi publicado no dia
13.09.2019 (evento 0594257)

A primeira visita da empresa para prestação dos
serviços ocorreu no dia 17.09.2019. Nessa visita foram
vistoriadas as 2 (duas) empilhadeiras do galpão das urnas e 2
(dois) transpaletes. Foi deixado laudo de visita e
posteriormente enviado orçamentos de peças para
substituição em cada um dos 4 (quatro) equipamentos.

No momento temos 1 (uma) empilhadeira elétrica
parada, em virtude da necessidade de aquisição de uma nova
bateria, conforme relatado por telefone pela Sra. Ayanne.

Os demais equipamentos (uma empilhadeira
elétrica e dois transpaletes) estão em funcionamento, sendo
apontada no entanto a necessidade de aquisição de algumas
peças, em grau avançado de desgaste, bem como serviço de
equalização e desulfatização da bateria da empilhadeira.

O laudo da visita encontra-se no evento 0614981, e
os orçamentos de peças individualizados para cada
equipamento
Patrimônio Número de Série Equipamento Modelo Em Operação Orçamento
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012.098 01 Transpalete TM-220 Sim 0614992
012.099 02 Transpalete TM-220 Sim 0614998
012.100 1272011 Paleteira Elétrica PT-1654 Não 0615017
020.628 0124506 Paleteira Elétrica PT-1645 Sim 0615036

Foi informado pela contratada que o equipamento
012.100 está com a bateria danificada, sendo necessário a
substituição por uma nova. Essa bateria não foi cotada pela
contratada, no entanto consulta efetuada à empresa
Alphaquip (tel. 11 4198-3553) foi obtida a informação de que o
módulo de baterias em questão (Bateria Tracionária 24V /
324Ah p/ PT) custa aproximadamente R$10.000,00 + Frete.
Foi contactada também a empresa Piazza Empilhadeiras (tel.
11 2954-8544) que informou os seguintes preços.
Empilhadeira Paletrans PT-1645: R$29.400,00; Empilhadeira
Paletrans: PT-1645 Fast R$32.520,00; Bateria: R$ 7.080,00.
Importante esclarecer que numa hipótese de nova aquisição
seria necessário a aquisição de empilhadeira + bateria.

Dessa forma, esta fiscalização entende como
necessária a aquisição das peças relacionadas nos orçamentos
(0614992, 0614998 e 0615036), ficando o
orçamento 0615017 para uma análise mais detalhada para
verificação de vantajosidade.

Em paralelo, foi consultada a empresa Nigro acerca
de orçamento para locação de empilhadeira. A empresa enviou
um orçamento (0615126), consistindo de 1 empilhadeira, 2
baterias (em uso e reserva), 1 carregador de baterias e 1
suporte para troca de bateria, indicando o valor mensal de
R$4.500,00, por um período mínimo de 24 meses.

São essas portanto as informações até o momento.
 
Cordialmente,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 28/10/2019, às 16:45, 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
0612050 e o código CRC DBE697A4.
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Tel.: (81)4101-9072 / (81) 9 8113-5366
Site: www.nigroempilhadeiras.com.br
Email: suporte@nigroempilhadeiras.com.br

Nigro Empilhadeiras

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedido: ORC00011609 

Data do pedido: 18/09/2019

Nº O.S.: 007592/1 Oportunidade: 11609

Últma alteraaço: 18/09/2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente:

Endereço:

000558 - 06.015.041/0001-38 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                      Fone: (82) 2122-7712      

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377, MACEIO - FAROL - AL, 57051-090

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produto Cliente: GE558               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo de Produto:                                                                                                     Modelo:             Ano:                

Nº de Série: Fabricante:                     

Pessoa de Contato:                                         

Código Produto NCM UN Qnt. Unitário Total

MERCADORIAS

400001 RODA DE DIRECAO NYLON  - PL / PLZ ( 170 X 50 ) 84833090 UN 2 R$ 55,00 R$ 110,00

401056 ROLAMENTO-PL/LM /HP/ PT/ LT/ PEM / LP/  PC / LE/ GX / TE 18 84821010 UN 12 R$ 18,00 R$ 216,00

Total de Mercadorias: R$ 326,00

Sub Total: R$ 326,00
Faturamento:

Total a Pagar: R$ 326,00
Validade da Proposta:

BOLETO 20 DIAS

Observaaço:

Garantda de 90 dias nas peças instaladas e serriços prestados por ttcnicos autoriiados PALETRANS / NIGRO.

10 DIAS.

Condiaões de Venda:
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Tel.: (81)4101-9072 / (81) 9 8113-5366
Site: www.nigroempilhadeiras.com.br
Email: suporte@nigroempilhadeiras.com.br

Nigro Empilhadeiras

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedido: ORC00011656 

Data do pedido: 18/09/2019

Nº O.S.: 007635/1 Oportunidade: 11656

Últma alteraaço: 18/09/2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente:

Endereço:

000558 - 06.015.041/0001-38 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                      Fone: (82) 2122-7712      

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377, MACEIO - FAROL - AL, 57051-090

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produto Cliente: GE558               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo de Produto:                                                                                                     Modelo:             Ano:                

Nº de Série: Fabricante:                     

Pessoa de Contato:                                         

Código Produto NCM UN Qnt. Unitário Total

MERCADORIAS

401056 ROLAMENTO-PL/LM /HP/ PT/ LT/ PEM / LP/  PC / LE/ GX / TE 18 84821010 UN 12 R$ 18,00 R$ 216,00

400001 RODA DE DIRECAO NYLON  - PL / PLZ ( 170 X 50 ) 84833090 UN 2 R$ 55,00 R$ 110,00

Total de Mercadorias: R$ 326,00

Sub Total: R$ 326,00
Faturamento:

Total a Pagar: R$ 326,00
Validade da Proposta:

BOLETO 20 DIAS

Observaaço:

Garantda de 90 dias nas peças instaladas e serriços prestados por ttcnicos autoriiados PALETRANS / NIGRO.

10 DIAS.

Condiaões de Venda:
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Tel.: (81)4101-9072 / (81) 9 8113-5366
Site: www.nigroempilhadeiras.com.br
Email: suporte@nigroempilhadeiras.com.br

Nigro Empilhadeiras

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedido: ORC00011654 

Data do pedido: 18/09/2019

Nº O.S.: 007632/1 Oportunidade: 11654

Últma alteraaço: 19/09/2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente:

Endereço:

000558 - 06.015.041/0001-38 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                      Fone: (82) 2122-7712      

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377, MACEIO - FAROL - AL, 57051-090

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produto Cliente: TRE-PT1645-01       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo de Produto:                                                                                                     Modelo: PT-1645     Ano:                

Nº de Série: 1272011                                           Fabricante: PALETRANS           

Pessoa de Contato:                                         

Código Produto NCM UN Qnt. Unitário Total

MERCADORIAS

426101 ARRUELA DO FECHAMENTO DA CARENAGEM - PT / PX / TE 18 73182200 UN 3 R$ 5,00 R$ 15,00

426023 PARAFUSO - PT / PX / TE 18 73181500 UN 3 R$ 10,00 R$ 30,00

426063 HASTE DA UNIDADE HIDRAULICA - PT 84312011 UN 1 R$ 30,00 R$ 30,00

426102 PORCA DE FIX. DO FECHAMENTO DA CARENAGEM - PX / PT / TE 18 73181600 UN 3 R$ 5,00 R$ 15,00

404095 MOLA GAS - GX / K20 / HL 10  E / PT / TE 18 73209000 UN 1 R$ 280,00 R$ 280,00

403146 CONJUNTO DE VEDACAO - LE / PX / TE18 / PT - A PARTIR SERIE 84312090 UN 1 R$ 110,00 R$ 110,00

404039 PORCA GAIOLA  - PX / PT / TE 18 73181600 UN 4 R$ 5,00 R$ 20,00

404098 MICRORRUPTOR DE FRENAGEM - GX  / K20 / TE 18 85365090 UN 2 R$ 75,00 R$ 150,00

Total de Mercadorias: R$ 650,00

SERVICO

000674 SERVICO DE EQUALIZACAO E DESULFATIZACAO BATERIA 99999999 UN 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00

Total de Mercadorias: R$ 1.100,00

Sub Total: R$ 1.750,00
Faturamento:

Total a Pagar: R$ 1.750,00
Validade da Proposta:

BOLETO 20 DIAS

Observaaço:

Garantda de 90 dias nas peças instaladas e serriços prestados por ttcnicos autoriiados PALETRANS / NIGRO.

10 DIAS.

Condiaões de Venda:

Orçamento - Paleteira Elétrica - Patrimônio 012.100 (0615017)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 10



Tel.: (81)4101-9072 / (81) 9 8113-5366
Site: www.nigroempilhadeiras.com.br
Email: suporte@nigroempilhadeiras.com.br

Nigro Empilhadeiras

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedido: ORC00011652 

Data do pedido: 18/09/2019

Nº O.S.: 007631/1 Oportunidade: 11652

Últma alteraaço: 18/09/2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente:

Endereço:

000558 - 06.015.041/0001-38 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                      Fone: (82) 2122-7712      

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377, MACEIO - FAROL - AL, 57051-090

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produto Cliente: TRE-PT1645-02       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo de Produto:                                                                                                     Modelo: PT1645      Ano:                

Nº de Série: 0124506                                           Fabricante: PALETRANS           

Pessoa de Contato:                                         

Código Produto NCM UN Qnt. Unitário Total

MERCADORIAS

426101 ARRUELA DO FECHAMENTO DA CARENAGEM - PT / PX / TE 18 73182200 UN 3 R$ 5,00 R$ 15,00

426102 PORCA DE FIX. DO FECHAMENTO DA CARENAGEM - PX / PT / TE 18 73181600 UN 3 R$ 5,00 R$ 15,00

426063 HASTE DA UNIDADE HIDRAULICA - PT 84312011 UN 1 R$ 30,00 R$ 30,00

400040 RODA TANDEM DE POLIURETANO - K20 / PT / PL / TE 18(75 X 73) 84312011 UN 4 R$ 180,00 R$ 720,00

400050 RODA DO RODIZIO - PX / PT / TE18 87169090 UN 2 R$ 395,00 R$ 790,00

426023 PARAFUSO - PT / PX / TE 18 73181500 UN 3 R$ 10,00 R$ 30,00

Total de Mercadorias: R$ 1.600,00

Sub Total: R$ 1.600,00
Faturamento:

Total a Pagar: R$ 1.600,00
Validade da Proposta:

BOLETO 20 DIAS

Observaaço:

Garantda de 90 dias nas peças instaladas e serriços prestados por ttcnicos autoriiados PALETRANS / NIGRO.

10 DIAS.

Condiaões de Venda:
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PROPOSTA COMERCIAL DE LOCAÇÃO  
 

             À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE 
 

Prezado, conforme solicitado segue nossa proposta comercial. Lembramos que nossa equipe 
está à sua disposição no caso quaisquer dúvidas.  

 

I. SOBRE A NIGRO 

 
Atuante no mercado nordestino desde 1997, nossa experiência nos levou ao nível de 
especialistas no segmento de Empilhadeiras e Transpaletes, onde disponibilizamos para 
nossos clientes assistência técnica e manutenção corretiva e preventiva, além de reformas, 
locação, peças e vendas. Tudo isso com alta qualidade no padrão de serviços e atendimento, 
com o melhor custo-benefício do mercado. 
 

II. EQUIPAMENTO 

 

MODELO PT1654 FAST – Empilhadeira Elétrica Patolada  

Descrição Imagem 

 
 
 
Composição Principal: Aço Carbono 
Material da Roda: Nylon 
Posição do Operador: A bordo na plataforma 
 
Capacidade de Carga: 1.600kg 
Elevação Máxima: 5.400mm 
Largura Externa do Garfo: 680mm 
Largura Externa da Patola: 680mm 
Corredor Operacional: 2.300mm 
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III. INVESTIMENTO 

 

Equipamento Qtd Valor Unitário Valor Total 

Empilhadeiras Elétrica PT1654 01 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 

Bateria Tracionária 324Ah 02   

Carregador de Bateria  01   

Suporte simples para troca de Bateria  01   

  TOTAL  R$ 4.500,00 

IV. TERMOS GERAIS 

               
               Condições de Pagamento  

 NF apresentada até o 5º dia útil do mês subsequente. 
 

Prazo de entrega 
 15/20 dias. 

 

        Cobertura de manutenção  
 Durante o prazo do contrato a Nigro se responsabilizará pelos custos com a reposição das peças 

comprovadamente defeituosas e respectivos serviços de substituição, assim como todas as peças de 
desgaste e trocas freqüentes, só serão cobrados as peças e serviços, se detectado que o dano foi 
decorrido de mau uso ou má operação dos equipamentos.  

 
 Assistência técnica Permanente e imediata, solicitada através de email ou telefone e efetuada por 

técnicos especializados com veículos apropriados e equipados com todo o ferramental necessário 
para dar assistência no próprio local de trabalho, prazo máximo para atendimento são de 36 horas 
após o chamado.  
 

       Tipo de Frete  
 Frete: FOB – 2.300,00  

 
              Taxa de Cancelamento do pedido 
 

 Após pedido assinado e autorizado, será cobrado uma taxa de cancelamento de: para máquina 
Standard 20% e para máquina fora do padrão 30%, sobre o valor total do pedido. 

                       
     O Contrato  
 

 O Período do contrato será de 24 meses, período esse fixo e irreajustável sem acordo e aviso prévio. 
 Clausulas e multas contratuais: Na hipótese de cancelamento ou rescisão do contrato, será cobrado 

uma multa contratual de 40% do valor total dos meses restantes.  
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              Validade – 30/10/2019, tendo seus termos e condições não aceitos posteriormente. 

 
 
 
  Atenciosamente, 
 

 
 
 

_______________________________________ 
Serviços de Manutenção  

CNPJ 12.988.802/0001-30 
 
 
 
 

ACEITE DE PROPOSTA 
Estou de acordo com os termos e condições especificados 

nesta proposta. 
 
 

_______________________________________________ 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6573 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À SAD,
 
Assunto: Fiscalização. Manutenção de

Empilhadeira. Aquisição de Peças. 
 
Em análise ao despacho SPLOG 0612050, informo o

que segue:
Após a primeira visita da empresa contratada para

prestação dos serviços de manutenção de empilhadeira e
transpaletes, foram encaminhados orçamentos de peças
individualizados por equipamento.

O laudo da visita encontra-se no evento 0614981, e
os orçamentos de peças individualizados para cada
equipamento 

Patrimônio
Número

de
Série

Equipamento Modelo Em
Operação Orçamento Custo

012.098 01 Transpalete TM-220 Sim 0614992
 R$ 326,00
(trezentos e vinte e
seis reais)

012.099 02 Transpalete TM-220 Sim 0614998
 R$ 326,00
(trezentos e vinte e
seis reais)

012.100 1272011 Paleteira
Elétrica

PT-
1654 Não 0615017

R$ 1750,00 (um mil
setecentos e
cinquenta reais)

020.628 0124506 Paleteira
Elétrica

PT-
1645 Sim 0615036 R$ 1600,00 (um mil

e seiscentos reais)

Tem-se, no momento, 1 (uma) empilhadeira elétrica
parada, em virtude da necessidade de aquisição de uma nova
bateria, e os demais equipamentos (uma empilhadeira elétrica
e dois transpaletes) estão em funcionamento, sendo apontada
no entanto a necessidade de aquisição de algumas peças, em
grau avançado de desgaste, bem como serviço de equalização
e desulfatização da bateria da empilhadeira, conforme
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relatado no referido despacho da unidade técnica - SPLOG,
ora em análise.

 A fiscalização técnica entende como necessária a
aquisição das peças relacionadas nos orçamentos
(0614992, 0614998 e 0615036), ficando o
orçamento 0615017 para uma análise mais detalhada para
verificação de vantajosidade.

Entretanto, diante de todo o descrito na
manifestação da SPLOG, avaliando a vantajosidade, entende-
se também como necessária a aquisição das peças constantes
do orçamento 0615017, notadamente, uma nova bateria, pois
não prejudicaria em nada a aquisição de uma nova
empilhadeira, nem tampouco uma eventual mudança para
locação dos bens objetos do contrato em tela, pois reduziria
os custos em ambas as alternativas.

Ressalto que após análise do instrumento
contratual 0593809, foi verificado que o serviço de
equalização e desulfatização da bateria 0615017 não consta
como serviço contratado na manutenção preventiva,
entretanto em pesquisa na internet constata-se a necessidade
de se fazer tal manutenção a cada seis meses. Sugiro a
mensuração e inclusão do referido serviço nas contratações
seguintes. 

Importante também realizar análise quanto à
reserva orçamentária junto à SGO/COFIN.

Atenciosamente.
 
Roberto Jackson Gomes Leitão
SEGEC

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO JACKSON GOMES LEITÃO,
Analista Judiciário, em 30/10/2019, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 30/10/2019, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615810 e o código CRC FEA97175.

0008954-67.2019.6.02.8000 0615810v7
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Recife, 07 de Outubro de 2019

Proposta:

Att: Sr (a). Leonardo Pereira

À  TRE AL

 Maceió - AL 
CEP: 

CNPJ:
Tel:(82)2122-7738 

1. Rede de Serviços Moura

Informações do Pedido:
ACUMULADORES MOURA S/A – Filial 08  
Endereço: Sitio Gavião, S/N, Zona Rural, Belo Jardim – PE 
CEP: 
FONE: (81) 2121 1653 / 0800 701 2021 
CNPJ: 09.811.654/0008-46 
Inscrição Estadual: 18.1.050.024.7046-1
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Recife, 07 de Outubro de 2019

Proposta: 0410/2019 

Att: Sr (a). Leonardo Pereira

À  TRE AL

 Maceió - AL 
CEP: 

CNPJ:
Tel:(82)2122-7738 

1. Rede de Serviços Moura

Informações do Pedido:
ACUMULADORES MOURA S/A – Filial 08  
Endereço: Sitio Gavião, S/N, Zona Rural, Belo Jardim – PE 
CEP: 55.150-000  
FONE: (81) 2121 1653 / 0800 701 2021 
CNPJ: 09.811.654/0008-46 
Inscrição Estadual: 18.1.050.024.7046-1

Baseado no know-how do Grupo Moura que atua há mais de 60 anos no mercado, a Rede de 

Serviços Moura traz soluções completas em venda, manutenção, locação,  logística reversa, 

monitoramento e gestão de sala de baterias, além dos melhores produtos para os setores 

tracionário, estacionário e metroferroviário. Ou seja, um portifólio completo e excluisvo para 

atender às altíssimas exigências do mercado industrial. 

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta comercial de fornecimento, na certeza de 

que temos plena condição em atender os mais altos níveis de exigência.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.
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2. Descrição do Produto e Características Técnicas

Polos Enchimento
Compr. 

(mm)

Largura 

(mm)

Altura 

(mm)

73572 SOLDADO MANUAL 24 324 MTA324 800 215 585

2.1 Principais Características:

Sistema exclusivo de blindagem da placa positiva;

Maior densidade energética e maior resistência à vibração;

Menor consumo de água;

Abastecimento manual ou automático;

Polo roscado ou soldado;

Conformidade com as resoluções do CONAMA Nº 401-04/11/08. Art. 16, §III.

GARANTIA

° 3 anos integrais contra defeito de fabricação;

3. Preços e Condições Comerciais

73572 1 R$5.103,52 R$5.869,05

* Impostos inclusos no valor

SIM X NÃO

3.1 Impostos

IPI ICMS COFINS PIS

15% 12% 7,60% 1,65%

CIF

30 DDF (para outras condições favor nos consultar)

45 dias a contar da colocação do pedido.

Validade da Proposta: 30 dias.

Favor enviar os seguintes documentos:

· Cartão CNPJ | Referências Comerciais

Para Propostas acima de R$ 10.000,00 (dez mil)

· Último balanço disponível | Balancete do ano vigente | DRE;

 Valor Total c/ Impostos 

COM Base de Troca

PREÇO COM LOGÍSTICA REVERSA?

Dimensões Nominais
Código 

Bateria

SISTEMA DE ABASTECIMENTO
Tensão

Nominal (V)

Capac. (Ah) 

8 horas

Tipo 

de

Elemento

Prazo de Faturamento:

Aprovação financeira e condições de pagamentos sujetias a análise de crédito. 

 Valor Total c/ 

Impostos 

R$5.869,05

Alíquotas de Faturamento

Condição Pagamento: 

Frete:

Código 

Bateria
Qtd Valor Unitário Valor c/ IPI
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4. Programa Ambiental Moura

Executivo de Vendas - Departamento Comercial

Rede de Serviços Moura - Pernambuco

Fone: (81) 2121-7098

Celular: (81) 9.8989-2625

E-mail: raphael.magalhaes@grupomoura.com

Solicite a coleta de sua bateria inservível conosco.

Raphael Magalhães
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Recife, 07 de Outubro de 2019

Proposta:

Att: Sr (a). Leonardo Pereira

À  TRE AL

 Maceió - AL 
CEP: 

CNPJ:
Tel:(82)2122-7738 

1. Rede de Serviços Moura

Informações do Pedido:
ACUMULADORES MOURA S/A – Filial 08  
Endereço: Sitio Gavião, S/N, Zona Rural, Belo Jardim – PE 
CEP: 
FONE: (81) 2121 1653 / 0800 701 2021 
CNPJ: 09.811.654/0008-46 
Inscrição Estadual: 18.1.050.024.7046-1
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Recife, 07 de Outubro de 2019

Proposta: 0410/2019 

Att: Sr (a). Leonardo Pereira

À  TRE AL

 Maceió - AL 
CEP: 

CNPJ:
Tel:(82)2122-7738 

1. Rede de Serviços Moura

Informações do Pedido:
ACUMULADORES MOURA S/A – Filial 08  
Endereço: Sitio Gavião, S/N, Zona Rural, Belo Jardim – PE 
CEP: 55.150-000  
FONE: (81) 2121 1653 / 0800 701 2021 
CNPJ: 09.811.654/0008-46 
Inscrição Estadual: 18.1.050.024.7046-1

Baseado no know-how do Grupo Moura que atua há mais de 60 anos no mercado, a Rede de 

Serviços Moura traz soluções completas em venda, manutenção, locação,  logística reversa, 

monitoramento e gestão de sala de baterias, além dos melhores produtos para os setores 

tracionário, estacionário e metroferroviário. Ou seja, um portifólio completo e excluisvo para 

atender às altíssimas exigências do mercado industrial. 

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta comercial de fornecimento, na certeza de 

que temos plena condição em atender os mais altos níveis de exigência.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.
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2. Descrição do Produto e Características Técnicas

Polos Enchimento
Compr. 

(mm)

Largura 

(mm)

Altura 

(mm)

73572 SOLDADO MANUAL 24 324 MTA324 800 215 585

2.1 Principais Características:

Sistema exclusivo de blindagem da placa positiva;

Maior densidade energética e maior resistência à vibração;

Menor consumo de água;

Abastecimento manual ou automático;

Polo roscado ou soldado;

Conformidade com as resoluções do CONAMA Nº 401-04/11/08. Art. 16, §III.

GARANTIA

° 3 anos integrais contra defeito de fabricação;

3. Preços e Condições Comerciais

73572 1 R$6.004,23 R$6.904,87

* Impostos inclusos no valor

SIM NÃO

3.1 Impostos

IPI ICMS COFINS PIS

15% 12% 7,60% 1,65%

CIF

30 DDF (para outras condições favor nos consultar)

45 dias a contar da colocação do pedido.

Validade da Proposta: 30 dias.

Favor enviar os seguintes documentos:

· Cartão CNPJ | Referências Comerciais

Para Propostas acima de R$ 10.000,00 (dez mil)

· Último balanço disponível | Balancete do ano vigente | DRE;

 Valor Total c/ Impostos 

COM Base de Troca

PREÇO COM LOGÍSTICA REVERSA?

Dimensões Nominais
Código 

Bateria

SISTEMA DE ABASTECIMENTO
Tensão

Nominal (V)

Capac. (Ah) 

8 horas

Tipo 

de

Elemento

X

Prazo de Faturamento:

Aprovação financeira e condições de pagamentos sujetias a análise de crédito. 

 Valor Total c/ 

Impostos 

R$6.904,87

Alíquotas de Faturamento

Condição Pagamento: 

Frete:

Código 

Bateria
Qtd Valor Unitário Valor c/ IPI
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4. Programa Ambiental Moura

Executivo de Vendas - Departamento Comercial

Rede de Serviços Moura - Pernambuco

Fone: (81) 2121-7098

Celular: (81) 9.8989-2625

E-mail: raphael.magalhaes@grupomoura.com

Solicite a coleta de sua bateria inservível conosco.

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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.
À Secretaria de Administração,
 
A título colaborativo encaminho propostas

comerciais da empresa ACUMULADORES MOURA, integrante
do Grupo Moura, acerca do fornecimento de bateria
tracionária para a empilhadeira 012.100 (número de série
1272011).

Conforme constante na informação 6573 (0615810)
a aquisição da bateria para a empilhadeira em questão não
afetaria outras hipóteses, tais como aquisição de nova
empilhadeira ou ainda a locação, visto que a bateria é cotada
separadamente em ambas modalidades.

 As propostas enviadas pela empresa tratam de
duas situações: A com retorno da sucata (0621755), no valor
de R$ 5.869,05 (cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e
cinco centavos); ou sem retorno da sucata (0621756), no valor
de R$ 6.904,87 (seis mil novecentos e quatro reais e oitenta e
sete centavos).

Por fim, caso a Administração entenda como viável
a aquisição, é recomendável consulta à empresa Nigro,
representante da empresa Paletrans e prestadora do serviço
de manutenção preventiva/corretiva das empilhadeiras, para
verificação quanto a ampla compatibilidade da bateria com as
empilhadeira PT-1654 e PT-1645.

 
Respeitosamente,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos
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Eleitorais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 13/11/2019, às 11:16, 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
0621758 e o código CRC 08502984.

0008954-67.2019.6.02.8000 0621758v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.
À SEIC,
 
Senhor Chefe de Seção,
 
Remeto os presentes autos para, que considerando-

se as informações constantes nos
Eventos 0615810 e 0621758, se proceda com a
compatibilidade de preços.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/11/2019, às 18:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623933 e o código CRC 3B0C2046.

0008954-67.2019.6.02.8000 0623933v1
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E-mail - 0624444

Data de Envio: 
  20/11/2019 15:07:16

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

Para:
    ayanne.nigro@gmail.com
    ayanne@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Mensagem: 
  Prezada Ayanne,

Tendo em vista a necessidade de aferir a compatibilidade de preços praticados nos orçamentos em
anexo, para a manutenção das empilhadeiras, e considerando que as peças solicitadas dependem de um
mercado restrito, solicitamos o envio de pelo menos 03(três) notas fiscais para outros clientes que
demonstrem que os valores estão dentro do praticado no mercado.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Orcamento_0614992_PEDIDO_11609___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._012098_.pdf
    Orcamento_0614998_PEDIDO_11656___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._012099_.pdf
    Orcamento_0615017_PEDIDO_11654___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._012100_.pdf
    Orcamento_0615036_PEDIDO_11652___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._020628_.pdf
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E-mail - 0628419

Data de Envio: 
  28/11/2019 15:17:05

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

Para:
    ayanne.nigro@gmail.com
    ayanne@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Mensagem: 
  Prezada Ayanne,

Tendo em vista a necessidade de aferir a compatibilidade de preços praticados nos orçamentos em
anexo, para a manutenção das empilhadeiras, e considerando que as peças solicitadas dependem de um
mercado restrito, solicitamos o envio de pelo menos 03(três) notas fiscais para outros clientes que
demonstrem que os valores estão dentro do praticado no mercado.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Orcamento_0614992_PEDIDO_11609___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._012098_.pdf
    Orcamento_0614998_PEDIDO_11656___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._012099_.pdf
    Orcamento_0615017_PEDIDO_11654___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._012100_.pdf
    Orcamento_0615036_PEDIDO_11652___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._020628_.pdf
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E-mail - 0630024

Data de Envio: 
  02/12/2019 16:20:26

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

Para:
    eusonferreira@logman.com.br
    jr.empilhama@uol.com.br
    andre.lira@marcosa.com.br
    wilame@ancora.org.br
    logmanal@logman.com.br
    hidralmaquinas@hotmail.com
    comercial@maqmov.com
    vendas@maqmov.com
    multylog@multylog.com.br
    adm.lmempilhadeiras@gmail.com
    LEONempilhadeiras@hotmail.com
    transptec@transptec.com.br
    contato@coparts.com.br
    vendas@tractusempilhadeiras.com.br
    contato@gruporekiman.com.br
    contato@connectbolt.com.br
    vendas@palepecas.com.br
    taurusloja34@gmail.com
    vendas@paletec.com.br
    vendas@eletracempilhadeiras.com.br
    vendas@l3rodas.com.br
    contato@lojadabecker.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PEÇAS E SERVICOS - PALETEIRA E TRANSPALETES

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está pretendendo adquirir o serviço de Equalização e
Desulfatização de bateria, bem como fornecimento de peças para reposição e manutenção de paletes e
transpaletes, conforme tabela anexa.

Pedimos a gentileza de avisar, caso não atenda ao solicitado.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    ORÇAMENTO.pdf
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E-mail - 0630117

Data de Envio: 
  02/12/2019 17:04:46

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

Para:
    ayanne.nigro@gmail.com
    ayanne@nigroempilhadeiras.com.br
    comercial@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO DE PEÇAS - ADEQUAÇÃO DE BATERIA

Mensagem: 
  Prezada Ayanne,

Solicitamos informação se o modelo de bateria, no orçamento anexo, adequa-se ao equipamento em uso
neste tribunal.
Reforçamos a necessidade de aferir a compatibilidade de preços praticados nos orçamentos em anexo,
para a manutenção das empilhadeiras, e considerando que as peças solicitadas dependem de um
mercado restrito, solicitamos o envio de pelo menos 03(três) notas fiscais para outros clientes que
demonstrem que os valores estão dentro do praticado no mercado.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
Seção de Instrução de Contratações-SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
email: seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Proposta_0621755_04.10_MT_TRE_AL__Retorno_de_Sucata_.pdf
    Orcamento_0615036_PEDIDO_11652___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._020628_.pdf
    Orcamento_0615017_PEDIDO_11654___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._012100_.pdf
    Orcamento_0614998_PEDIDO_11656___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._012099_.pdf
    Orcamento_0614992_PEDIDO_11609___TRIBUNAL_REGIONAL_Pat._012098_.pdf
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Recebi(emos) de SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIR. os produto(s) constante(s) da
Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do
Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servndo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e
Nº.: 000.004.658

SÉRIE: 1DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO DE
EMPILHADEIRA EM GERAL EIR

RUA SAO NICOLAU, 427, IPSEP
51350.530 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 81 41019072

DANFE
};4,-©y#!"?X!+!!O[2And^u~

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.004.658

SÉRIE: 1
CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2619 1112 9888 0200 0130 5500 1000 0046 5817 3277 6761

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada

NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid 6102 126190063950883 01/11/2019 09:38:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
042490383 12.988.802/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.214.604/0003-28 01/11/19
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4115 DISTRITO INDUSTRIAL 58411-450
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA
CAMPINA GRANDE (83) 3310-8100 PB 16.298.754-4

FATURA
FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR

4658 21/11/19 R$: 518,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 518,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
0 - Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
,
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO

PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNI QUANT. V. UNIT. V.
DESC. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ.

ICMS
ALIQ.

IPI
400001 RODA DE DIRECAO NYLON  - PL / PLZ ( 170 X 50 ) 84312090 0102 6.102 UN 7 65,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
436193 CONJUNTO DE VEDAÇÃO - TM 2500 84312090 0102 6.102 UN 1 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN FUNRURAL TOTAL FATURADO
4379241 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA  141.052
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO
A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

ENVIAR ARQUIVO XML : BRSAL.NFE@ASSAABLOY.COM

OC:

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888
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Recebi(emos) de SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIR. os produto(s) constante(s) da
Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do
Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servndo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e
Nº.: 000.004.657

SÉRIE: 1DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO DE
EMPILHADEIRA EM GERAL EIR

RUA SAO NICOLAU, 427, IPSEP
51350.530 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 81 41019072

DANFE
};4,-©y#!"?X!+!!OZ/oi¤a]~

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.004.657

SÉRIE: 1
CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2619 1112 9888 0200 0130 5500 1000 0046 5714 7872 9364

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada

NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid 6102 126190063946316 01/11/2019 09:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
042490383 12.988.802/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.214.604/0003-28 01/11/19
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4115 DISTRITO INDUSTRIAL 58411-450
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA
CAMPINA GRANDE (83) 3310-8100 PB 16.298.754-4

FATURA
FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR

4657 21/11/19 R$: 518,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 518,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
0 - Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
,
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO

PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNI QUANT. V. UNIT. V.
DESC. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ.

ICMS
ALIQ.

IPI
400001 RODA DE DIRECAO NYLON  - PL / PLZ ( 170 X 50 ) 84312090 0102 6.102 UN 7 65,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
436193 CONJUNTO DE VEDAÇÃO - TM 2500 84312090 0102 6.102 UN 1 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN FUNRURAL TOTAL FATURADO
4379241 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA  141.022
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO
A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

ENVIAR ARQUIVO XML : BRSAL.NFE@ASSAABLOY.COM

OC:

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888
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Recebi(emos) de SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIR. os produto(s) constante(s) da
Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do
Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servndo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e
Nº.: 000.004.656

SÉRIE: 1DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO DE
EMPILHADEIRA EM GERAL EIR

RUA SAO NICOLAU, 427, IPSEP
51350.530 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 81 41019072

DANFE
};4,-©y#!"?X!+!!OY,^1¨Az~

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.004.656

SÉRIE: 1
CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2619 1112 9888 0200 0130 5500 1000 0046 5611 6116 9732

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada

NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid 6102 126190063941239 01/11/2019 09:02:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
042490383 12.988.802/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.214.604/0003-28 01/11/19
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4115 DISTRITO INDUSTRIAL 58411-450
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA
CAMPINA GRANDE (83) 3310-8100 PB 16.298.754-4

FATURA
FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR

4656 21/11/19 R$: 453,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 453,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
0 - Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
,
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO

PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNI QUANT. V. UNIT. V.
DESC. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ.

ICMS
ALIQ.

IPI
400001 RODA DE DIRECAO NYLON  - PL / PLZ ( 170 X 50 ) 84312090 0102 6.102 UN 6 65,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
436193 CONJUNTO DE VEDAÇÃO - TM 2500 84312090 0102 6.102 UN 1 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN FUNRURAL TOTAL FATURADO
4379241 0,00 0,00 0,00 0,00 453,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA  141.021
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO
A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

ENVIAR ARQUIVO XML : BRSAL.NFE@ASSAABLOY.COM

OC:

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888
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10/12/2019 Email – Antonio Matias de Pinheiro Junior – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC1iZmFkLTdiOWUtMDACLTAwCgBGAAAD8y%2F1JWiMkkWxXinhIZL8wwcAue… 1/2

RES: ORÇAMENTO DE PEÇAS - ADEQUAÇÃO DE BATERIA

ayanne@nigroempilhadeiras.com.br
Ter, 10/12/2019 10:02
Para:  'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>; ANTONIOMATIAS1977@HOTMAIL.COM
<ANTONIOMATIAS1977@HOTMAIL.COM>; ANTONIOPINHEIRO@TRE-AL.JUS.BR <ANTONIOPINHEIRO@TRE-AL.JUS.BR>

Bom dia.

Sim, bateria adequada.

Atenciosamente,

Ayanne Nigro

(81) 4101-9072 | (81) 98161-5366 |
www.nigroempilhadeiras.com.br
Rua São Nicolau, nº 427 - Ipsep - Recife/PE

Vendas / Manutenção / Locação de empilhadeiras e Transpaletes
Peças / Treinamento / Assistência técnica autorizada

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 17:05
Para: ayanne.nigro@gmail.com; ayanne@nigroempilhadeiras.com.br;
comercial@nigroempilhadeiras.com.br
Assunto: ORÇAMENTO DE PEÇAS - ADEQUAÇÃO DE BATERIA

Prezada Ayanne,

Solicitamos informação se o modelo de bateria, no orçamento anexo, adequa-se
ao equipamento em uso neste tribunal.
Reforçamos a necessidade de aferir a compatibilidade de preços praticados
nos orçamentos em anexo, para a manutenção das empilhadeiras, e considerando
que as peças solicitadas dependem de um mercado restrito, solicitamos o
envio de pelo menos 03(três) notas fiscais para outros clientes que
demonstrem que os valores estão dentro do praticado no mercado.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

E-mail RESPOSTA DA EMPRESA - BATERIA-ADEQUAÇÃO (0634135)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 47
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   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0008954-67.2019.6.02.8000 Unidade 1 1

Fontes de Consulta

Bateria Moura sem retorno de sucata 5.869,05 -1.594,43 5.869,05

Bateria Moura sem retorno de sucata 6.904,87 -558,61 6.904,87

Empresa Alphaquip 10.000,00 2.536,52 Desconsiderado

Empresa Paletrans 7.080,00 -383,48 7.080,00

20,58%

A Planilha  pode ser utilizada 7.463,48 1.535,84 6.617,97

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

6.617,97 6.617,97

3

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 

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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2019.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho evento 0623933,

informamos que solicitamos a empresa Nigro empilhadeiras
eventos 0624444, 0628419, 0630024, notas fiscais que
compatibilizassem os valores praticados nos orçamentos
encaminhados a este tribunal
eventos 0614992, 0614998, 0615017 e 0615036, onde recebemos as
notas para compatibilização evento 0634134.

Analisando ainda o pronto levantamento feito pela SPLOG
evento 0612050 e colocando os valores em média estimativa
evento 0634264, para a compra da bateria, chegamos ao valor R$
6.617,97 (Seis mil seiscentos e dezesete reais e noventa e sete
centavos) uma vez que não fora orçada pela contratada, e a partir
desta informação solicitamos manifestação da mesma sobre a
adequação do modelo juntado com recolhimento de sucata,
evento 0630117 e esta anuiu evento 0634135.

Assim sendo, verificamos a compatibilidade aos
orçamentos acima elencados, bem como, s.m.j. sugerimos o a
realização de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
5.450/2005, com exclusividade para microempresas e empresas de
pequeno porte na competição, para a aquisição da bateria.

À deliberação.
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/12/2019, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0634266 e o código CRC 62FBE95A.

0008954-67.2019.6.02.8000 0634266v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2019.
R.H.
À COMAP/SEIC.
Retorno os autos a essa unidade para, no caso dos

orçamentos apresentados pela contratada, certificar se,
efetivamente, há compatibilidade de preços; quanto à
aquisição da bateria, proceder com urgência a instrução
processual, para eventual aquisição mediante dispensa de
certame licitatório, considerando o disposto no art. 24, II, sem
prejuízo das disposições constantes dos §§ 1º e 2º, do art. 23,
II, ambos da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2019, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636340 e o código CRC F6CFF529.

0008954-67.2019.6.02.8000 0636340v1
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E-mail - 0636511

Data de Envio: 
  13/12/2019 12:15:00

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

Para:
    rapahel.magalhaes@grupomoura.com

Assunto: 
  AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar seguimento à contratação por dispensa de licitação, necessitamos a confirmação
de validade das propostas anexas e do envio da declaração de inexistência de nepotismo, modelo anexo,
bem como as certidões negativas estadual e municipal, uma vez que tentamos extraí-las e encontram-se
vencidas.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepotismo. Pessoa Jurídica.pdf
    Proposta_0621755_04.10_MT_TRE_AL__Retorno_de_Sucata_.pdf
    Proposta_0621756_04.10_MT_TRE_AL__Sem_Retorno_de_Sucata_.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2019.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho GSAD

evento 0636340, informo que tentamos aferir a
compatibilidade através de potenciais fornecedores
eventos 0630024 e 0630117, no entanto não obtivemos
resposta, assim solicitamos a empresa que nos enviasse notas
que comprovassem eventos 0624444, 0628419, 0630117, onde
nos enviou conforme evento 0634134, com itens até mais
caros do que os praticados com esta instituição ( Ex. Roda de
direção R$ 55,00 ( para nós) e R$ 65,00 ( para terceiros).

Com relação a contratação por dispensa do item
Bateria, obtivemos a confirmação de adequação da mesma
com a empresa que presta manutenção evento 0634135,
solicitamos da empresa fornecedora, algumas certidões que
encontram-se vencidas ( CND Estadual e Municipal) bem
como o envio de Declaração de inexistência de nepotismo,
email evento 0636511.

No entanto, as propostas para este item-bateria,
tem duas opções, com recolhimento de sucata e sem,
necessitando assim do posicionamento da unidade técnica.

Esta seção encontra-se em paralelo obtendo os
meios instrutórios para a contratação, face a urgência, e
s.m.j. esperando o posicionamento da unidade técnica para
continuidade.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/12/2019, às 12:34, 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
0636526 e o código CRC 77C6B6E0.

0008954-67.2019.6.02.8000 0636526v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
À SEIC/COMAP.
Sr. Chefe, Senhora Coordenadora,
Solicito que seja complementada a informação

constante do Despacho SEIC 0636526, no sentido de
emitir pronunciamento conclusivo e expresso sobre a
compatibilidade dos preços de que trata nosso Despacho
0634266.

Após, devolver os autos a este Gabinete, para
deliberação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/12/2019, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636865 e o código CRC 67A26106.

0008954-67.2019.6.02.8000 0636865v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
 
 
À SPLOG
 
Senhor Chefe,
 
Diante do questionamento do senhor Chefe da

SEIC, encaminho os presentes autos para definição da
proposta que deverá ser adotada, para finalização da pesquisa
de preços em tela, a saber, para o item bateria, se será com ou
sem recolhimento de sucata.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/12/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637133 e o código CRC E141EAE5.

0008954-67.2019.6.02.8000 0637133v1
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E-mail - 0637260

Data de Envio: 
  16/12/2019 16:45:49

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

Para:
    rapahel.magalhaes@grupomoura.com

Assunto: 
  AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar seguimento à contratação por dispensa de licitação, necessitamos a confirmação
de validade das propostas anexas e do envio da declaração de inexistência de nepotismo, modelo anexo,
bem como as certidões negativas estadual e municipal, uma vez que tentamos extraí-las e encontram-se
vencidas.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepotismo. Pessoa Jurídica.pdf
    Proposta_0621755_04.10_MT_TRE_AL__Retorno_de_Sucata_.pdf
    Proposta_0621756_04.10_MT_TRE_AL__Sem_Retorno_de_Sucata_.pdf
    E_mail_0636511.html
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E-mail - 0637266

Data de Envio: 
  16/12/2019 16:46:44

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

Para:
    raphael.magalhaes@grupomoura.com

Assunto: 
  AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar seguimento à contratação por dispensa de licitação, necessitamos a confirmação
de validade das propostas anexas e do envio da declaração de inexistência de nepotismo, modelo anexo,
bem como as certidões negativas estadual e municipal, uma vez que tentamos extraí-las e encontram-se
vencidas.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepotismo. Pessoa Jurídica.pdf
    Proposta_0621755_04.10_MT_TRE_AL__Retorno_de_Sucata_.pdf
    Proposta_0621756_04.10_MT_TRE_AL__Sem_Retorno_de_Sucata_.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2019.
À COMAP,
 
Prezada Coordenadora,
 
Considerando que o descarte de baterias possui

grande impacto ecológico e que precisa ser feito de maneira
consciente;

Considerando que a empresa possui certificação
ISO 14001 referente ao seu Sistema de Gestão Ambiental,
atestando a responsabilidade ambiental quanto a correta
destinação das baterias;

Considerando que em seu sítio (FAQ-Moura) a
empresa afirma atender a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Resolução Conama nº 401/08 e Lei nº 12.305/10;

Considerando que a diferença de R$1.035,82 (um
mil trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) equivale a
17,65% entre as propostas COM Logística Reversa (0621755)
e SEM Logística Reversa (0621756), verificando-se portanto a
economicidade da primeira modalidade;

Considerando que, s.m.j., a bateria a ser
substituída não possui nenhuma utilidade para este Regional;

Esta unidade técnica entende que a proposta da
empresa ACUMULADORES MOURA (0621755), COM
Logística Reversa é a mais vantajosa para aquisição por este
Regional.

 
Cordialmente,
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https://www.moura.com.br/perguntas-frequentes/


Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 17/12/2019, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637596 e o código CRC 94BF75D0.

0008954-67.2019.6.02.8000 0637596v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2019.
À SEIC,
para ciência da manifestação da unidade técnica e

continuidade dos atos.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 17/12/2019, às 13:41, 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
0637701 e o código CRC 439CC452.

0008954-67.2019.6.02.8000 0637701v1
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De: Raphael Magalhães/RSM/Pernambuco <raphael.magalhaes@grupomoura.com>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>, "antoniopinheiro@tre-al.jus.br" <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Data: 17/12/2019 01:11 PM
Assunto: [seic] ENC: AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL

Prezados, boa tarde.

Segue parte dos documentos solicitados, o restante estamos coletando as
assinaturas dos responsáveis.

Mantenho-me à disposição.

Raphael Magalhães
Executivo de Vendas - Departamento Comercial
Rede de Serviços Moura - PE
Fone: (81) 2121-7098
Celular: (81) 9.8989-2625

-----Mensagem original-----
De: Bernardo Pacheco/GNI/UN02/Moura
Enviada em: terça-feira, 17 de dezembro de 2019 08:38
Para: Taysa Vasconcelos/GNI/Un02/Moura <taysa.vasconcelos@grupomoura.com>;
GD_CADASTRO_GEAC <gd.cadastro.geac@grupomoura.com>
Cc: Raphael Magalhães/RSM/Pernambuco <raphael.magalhaes@grupomoura.com>; Luis
Chagas/DCBT/Un02/Moura <luis.chagas@grupomoura.com>
Assunto: RES: AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL

Raphael, bom dia!

Te envio as certidões negativas estadual e municipal da UN08. Os demais estamos
providenciando a assinatura da diretoria.

Abs,

Bernardo Pacheco
GNI - Gestão dos Negócios Industriais
Fone: +55 81 2121-1652

Favor levar em conta o meio-ambiente antes de imprimir este e-mail.
Por favor tenga en cuenta el medioambiente antes de imprimir este e-mail.
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

-----Mensagem original-----
De: Taysa Vasconcelos/GNI/Un02/Moura <taysa.vasconcelos@grupomoura.com>
Enviada em: segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 18:07
Para: GD_CADASTRO_GEAC <gd.cadastro.geac@grupomoura.com>; Bernardo
Pacheco/GNI/UN02/Moura <bernardo.pacheco@grupomoura.com>
Cc: Raphael Magalhães/RSM/Pernambuco <raphael.magalhaes@grupomoura.com>; Luis
Chagas/DCBT/Un02/Moura <luis.chagas@grupomoura.com>
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Assunto: ENC: AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL

Boa tarde!

Raphael,

@Bernardo Pacheco/GNI/UN02/Moura, irá te ajudar com essa demanda.

Atenciosamente,
Taysa Vasconcelos
GNI - Gestão dos Negócios Industriais
Fone: +55 81 2121-1619

-----Mensagem original-----
De: Raphael Magalhães/RSM/Pernambuco <raphael.magalhaes@grupomoura.com>
Enviada em: segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 16:51
Para: Taysa Vasconcelos/GNI/Un02/Moura <taysa.vasconcelos@grupomoura.com>; Joao
Gabriel/GNI/Un02/Moura <joao.gabriel@grupomoura.com>
Cc: Luis Chagas/DCBT/Un02/Moura <luis.chagas@grupomoura.com>
Assunto: ENC: AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL

Prezados, boa tarde.

Podem me ajudar com os documentos solicitados abaixo?

Mantenho-me à disposição.

Raphael Magalhães
Executivo de Vendas - Departamento Comercial Rede de Serviços Moura - PE
Fone: (81) 2121-7098
Celular: (81) 9.8989-2625

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em:
segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 16:47
Para: Raphael Magalhães/RSM/Pernambuco <raphael.magalhaes@grupomoura.com>
Assunto: AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL

Prezados,

Para que possamos dar seguimento à contratação por dispensa de licitação,
necessitamos a confirmação de validade das propostas anexas e do envio da
declaração de inexistência de nepotismo, modelo anexo, bem como as certidões
negativas estadual e municipal, uma vez que tentamos extraí-las e encontram-se
vencidas.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.
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Favor levar em conta o meio-ambiente antes de imprimir este e-mail.
Por favor tenga en cuenta el medioambiente antes de imprimir este e-mail.
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

Esta mensagem e anexo(s) são confidenciais. Se o leitor não é a pessoa
destinatária ou seu empregado, ou agente responsável pela entrega das mesmas.
Qualquer uso não autorizado, cópia, distribuição ou disseminação destes é
terminantemente proibida.
This Message and attachements are confidential. If the reader is not the
recipient or employee or person in charge of its delivery ,
any non authorized use, copy , distribuition or dissemination is categorically
forbidden.
Este mensaje y adjunto son confidenciales. Si el lector no es el destinatario,
empleado o agente responsable por la entrega de los mismos,
no lo es permitido cualesquiera uso, copia, distribución o difusión no
autorizada de estos.

Anexados:

Arquivo: CND ESTADUAL UN08
Val.24-02-20.pdf

Tamanho:
14k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: CRD Municiapl UN 08
Val.01.02.20.pdf

Tamanho:
207k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

27/11/2019Data de Emissão:Número: 2019.000007627591-29

Bairro: ZONA RURAL

CNAE Principal:CNPJ: 2721-0/0009.811.654/0008-46 55.150-0000247046-28

ACUMULADORES MOURA S/A

SITIO GAVIAO, null 

Inscrição Estadual: CEP:

Município:

Endereço:

BELO JARDIM

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 

VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

24/02/2020

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 

Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 

órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 

do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

27/11/2019 08:36:53Emitido em:

Página 1/1
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E-mail - 0638877

Data de Envio: 
  18/12/2019 17:08:03

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

Para:
    raphael.magalhaes@grupomoura.com

Assunto: 
  AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL - DECLARAÇÃO ANTI NEPOTISMO

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar seguimento à contratação por dispensa de licitação, necessitamos do envio da
declaração de inexistência de nepotismo, modelo anexo.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepotismo. Pessoa Jurídica.pdf
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E-mail - 0639171

Data de Envio: 
  19/12/2019 10:52:39

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

Para:
    raphael.magalhaes@grupomoura.com
    lucas.azevedo@grupomoura.com

Assunto: 
  AQUISIÇÃO DE BATERIA - TRE-AL - DECLARAÇÃO ANTI NEPOTISMO

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar seguimento à contratação por dispensa de licitação, necessitamos do envio da
declaração de inexistência de nepotismo, modelo anexo.
Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepotismo. Pessoa Jurídica.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de dezembro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao despacho de vossa senhoria,

evento 0637701, bem como ao despacho GSAD evento 0636865,
reafirmamos o que já foi dito nos nossos despachos,
eventos 0634266 e 0636526, pois entendemos compatíveis os preços
elencados pela Nigro Empilhadeiras.

Com relação a compra por dispensa de licitação, do item
bateria, proposta evento 0621755, anuida da unidade demandante
evento 0637596, juntamos as certidões de regularidade e demais
exigidas eventos 0636519, 0637719, bem como declaração de
inexistência de nepotismo evento 0639709.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 19/12/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0639710 e o código CRC 8DE1169F.

0008954-67.2019.6.02.8000 0639710v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Diante do Despacho SEIC 0639710, encaminho os

presentes autos, após atendimento do Despacho
GSAD 0636865.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/12/2019, às 12:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640371 e o código CRC 03ED45A0.

0008954-67.2019.6.02.8000 0640371v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de dezembro de 2019.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao Contrato

nº 27/2019, relativo à manutenção de empilhadeira. Neste
sentido, peço vênia, para solicitar a Vossa Senhoria, o envio
destes autos para análise da Assessoria Jurídica desta
Diretoria, considerando-se a urgente necessidade de
aquisição de bateria e de algumas peças, em grau avançado de
desgate, conforme as informações contantes nos Eventos
0615810 e 0621758. Após a realização da pesquisa de preços,
obtivemos as informações apresentadas nos Despachos
SEIC 0634266, 0636526 e 0639710. Por oportuno, declaro que
há crédito disponível para o cumprimento desta despesa neste
exercício.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/12/2019, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640692 e o código CRC 7DAA0153.

0008954-67.2019.6.02.8000 0640692v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2019.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para a

competente análise.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/12/2019, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640975 e o código CRC 56674278.

0008954-67.2019.6.02.8000 0640975v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Conforme contato telefônico, seguem os presentes

autos, para complementação da instrução, tendo em vista 
possível aquisição direta do produto.  

 
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 27/12/2019, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0641023 e o código CRC 949FB429.

0008954-67.2019.6.02.8000 0641023v1
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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 dezembro de 2019.
Retornem os autos à COMAP, em atenção ao

Despacho AJ-DG 0641023, no sentido de concluir a instrução,
inclusive no que respeita à modalidade de aquisição indicada
ao caso, observadas as normas de regência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2019, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0641555 e o código CRC F95610F7.

0008954-67.2019.6.02.8000 0641555v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Encaminho os presentes autos para cumprimento

do Despacho GSAD 0641555.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/01/2020, às 14:18, 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
0642215 e o código CRC C0B812EB.

0008954-67.2019.6.02.8000 0642215v1
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E-mail - 0642454

Data de Envio: 
  08/01/2020 18:04:33

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

Para:
    raphael.magalhaes@grupomoura.com
    taysa.vasconcelos@grupomoura.com
    luis.chagas@grupomoura.com
    bernardo.pacheco@grupomoura.com

Assunto: 
  Solicitação de atualização da proposta de preços para fornecimento de bateria para TRE-AL. PA 0008954-
67.2019

Mensagem: 
  Prezado Bernardo, boa tarde!

Por força de regramento interno, solicitamos, com a maior urgência possível, atualização da proposta de
preços referente ao fornecimento de bateria para o TRE-AL, conforme anexo, tendo em vista que a
validade da mesma encontra-se expirada desde 07 de novembro de 2019.

Lembramos que é bastante a manifestação expressa da empresa estendendo o prazo de validade da
proposta de nº 0410/2019, confirmando o valor proposto para o fornecimento..

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Anexos:
    Proposta_0621755_04.10_MT_TRE_AL__Retorno_de_Sucata_.pdf
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De: Raphael Magalhães/RSM/Pernambuco <raphael.magalhaes@grupomoura.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Luis Chagas/DCBT/Un02/Moura <luis.chagas@grupomoura.com>
Data: 09/01/2020 03:35 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de atualização da proposta de preços para fornecimento de bateria
para TRE-AL. PA 0008954-67.2019

Maria, boa tarde.

Segue a proposta atualiza.

Manteho-me à disposição.

Raphael Magalhães
Executivo de Vendas - Departamento Comercial
Rede de Serviços Moura - PE
Fone: (81) 2121-7098
Celular: (81) 9.8989-2625

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 18:05
Para: Raphael Magalhães/RSM/Pernambuco <raphael.magalhaes@grupomoura.com>;
Taysa Vasconcelos/GNI/Un02/Moura <taysa.vasconcelos@grupomoura.com>; Luis
Chagas/DCBT/Un02/Moura <luis.chagas@grupomoura.com>; Bernardo
Pacheco/GNI/UN02/Moura <bernardo.pacheco@grupomoura.com>
Assunto: Solicitação de atualização da proposta de preços para fornecimento de
bateria para TRE-AL. PA 0008954-67.2019

Prezado Bernardo, boa tarde!

Por força de regramento interno, solicitamos, com a maior urgência possível,
atualização da proposta de preços referente ao fornecimento de bateria para o
TRE-AL, conforme anexo, tendo em vista que a validade da mesma encontra-se
expirada desde 07 de novembro de 2019.

Lembramos que é bastante a manifestação expressa da empresa estendendo o prazo
de validade da proposta de nº 0410/2019, confirmando o valor proposto para o
fornecimento..

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Esta mensagem e anexo(s) são confidenciais. Se o leitor não é a pessoa
destinatária ou seu empregado, ou agente responsável pela entrega das mesmas.
Qualquer uso não autorizado, cópia, distribuição ou disseminação destes é
terminantemente proibida.
This Message and attachements are confidential. If the reader is not the
recipient or employee or person in charge of its delivery ,
any non authorized use, copy , distribuition or dissemination is categorically
forbidden.
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Este mensaje y adjunto son confidenciales. Si el lector no es el destinatario,
empleado o agente responsable por la entrega de los mismos,
no lo es permitido cualesquiera uso, copia, distribución o difusión no
autorizada de estos.

Anexados:

Arquivo: 04.10 MT TRE AL (Retorno de
Sucata).pdf

Tamanho:
758k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Recife, 09 de Dezembro de 2019

Proposta:

Att: Sr (a). Leonardo Pereira

À  TRE AL

 Maceió - AL 
CEP: 

CNPJ:
Tel:(82)2122-7738 

1. Rede de Serviços Moura

Informações do Pedido:
ACUMULADORES MOURA S/A – Filial 08  
Endereço: Sitio Gavião, S/N, Zona Rural, Belo Jardim – PE 
CEP: 
FONE: (81) 2121 1653 / 0800 701 2021 
CNPJ: 09.811.654/0008-46 
Inscrição Estadual: 18.1.050.024.7046-1
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Recife, 09 de Dezembro de 2019

Proposta: 0410/2019 

Att: Sr (a). Leonardo Pereira

À  TRE AL

 Maceió - AL 
CEP: 

CNPJ:
Tel:(82)2122-7738 

1. Rede de Serviços Moura

Informações do Pedido:
ACUMULADORES MOURA S/A – Filial 08  
Endereço: Sitio Gavião, S/N, Zona Rural, Belo Jardim – PE 
CEP: 55.150-000  
FONE: (81) 2121 1653 / 0800 701 2021 
CNPJ: 09.811.654/0008-46 
Inscrição Estadual: 18.1.050.024.7046-1

Baseado no know-how do Grupo Moura que atua há mais de 60 anos no mercado, a Rede de 

Serviços Moura traz soluções completas em venda, manutenção, locação,  logística reversa, 

monitoramento e gestão de sala de baterias, além dos melhores produtos para os setores 

tracionário, estacionário e metroferroviário. Ou seja, um portifólio completo e excluisvo para 

atender às altíssimas exigências do mercado industrial. 

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta comercial de fornecimento, na certeza de 

que temos plena condição em atender os mais altos níveis de exigência.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.
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2. Descrição do Produto e Características Técnicas

Polos Enchimento
Compr. 

(mm)

Largura 

(mm)

Altura 

(mm)

73572 SOLDADO MANUAL 24 324 MTA324 800 215 585

2.1 Principais Características:

Sistema exclusivo de blindagem da placa positiva;

Maior densidade energética e maior resistência à vibração;

Menor consumo de água;

Abastecimento manual ou automático;

Polo roscado ou soldado;

Conformidade com as resoluções do CONAMA Nº 401-04/11/08. Art. 16, §III.

GARANTIA

° 3 anos integrais contra defeito de fabricação;

3. Preços e Condições Comerciais

73572 1 R$5.103,52 R$5.869,05

* Impostos inclusos no valor

SIM X NÃO

3.1 Impostos

IPI ICMS COFINS PIS

15% 12% 7,60% 1,65%

CIF

30 DDF (para outras condições favor nos consultar)

45 dias a contar da colocação do pedido.

Validade da Proposta: 40 dias.

Favor enviar os seguintes documentos:

· Cartão CNPJ | Referências Comerciais

Para Propostas acima de R$ 10.000,00 (dez mil)

· Último balanço disponível | Balancete do ano vigente | DRE;

Prazo de Faturamento:

Aprovação financeira e condições de pagamentos sujetias a análise de crédito. 

 Valor Total c/ 

Impostos 

R$5.869,05

Alíquotas de Faturamento

Condição Pagamento: 

Frete:

Código 

Bateria
Qtd Valor Unitário Valor c/ IPI

 Valor Total c/ Impostos 

COM Base de Troca

PREÇO COM LOGÍSTICA REVERSA?

Dimensões Nominais
Código 

Bateria

SISTEMA DE ABASTECIMENTO
Tensão

Nominal (V)

Capac. (Ah) 

8 horas

Tipo 

de

Elemento
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4. Programa Ambiental Moura

Executivo de Vendas - Departamento Comercial

Rede de Serviços Moura - Pernambuco

Fone: (81) 2121-7098

Celular: (81) 9.8989-2625

Raphael Magalhães

E-mail: raphael.magalhaes@grupomoura.com

Solicite a coleta de sua bateria inservível conosco.
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09/01/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.811.654/0008-46
Razão Social:ACUMULADORES MOURA SA
Endereço: SITI GAVIAO SN / ZONA RURAL / BELO JARDIM / PE / 55150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/01/2020 a 03/02/2020 

Certificação Número: 2020010500533432715428

Informação obtida em 09/01/2020 16:49:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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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 janeiro de 2020.
À SAD,
Senhora Secretária em Exercício,
Em atenção aos Despachos GSAD 0641555 e

COMAP 0642215, considerando-se os pronunciamentos
constantes nos Despachos GSAD 0636340 e SEIC 0639710,
confirmamos a sugestão de aquisição da bateria com a
empresa Acumuladores Moura S/A, CNPJ nº 09.811.654/0008-
46, pelo valor de R$ 5.869,05 (cinco mil, oitocentos e sessenta
e nove reais e cinco centavos), com logística reversa,
conforme proposta de preço atualizada (evento 0642816), por
dispensa de licitação, na forma do Art. 24, Inciso II da Lei nº
8.666/93, desde que observadas as previsões de compra de
bens com a mesma natureza de despesa para o presente
exercício, de modo a não ultrapassar o limite legal previsto
para essa modalidade.

Por oportuno, juntamos a certidão atualizada de
regularidade junto ao FGTS da empresa Acumuladores Moura
S/A (0642885).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 09/01/2020, às 18:44, 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
0642887 e o código CRC 5F3AD051.

0008954-67.2019.6.02.8000 0642887v1
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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 janeiro de 2020.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Devolvo os presentes autos, após cumprimento do

contido no Despacho AJ-DG 0641023.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 09/01/2020, às 19:08, 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
0643005 e o código CRC 524C5B9E.

0008954-67.2019.6.02.8000 0643005v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretária de Administração em exercício,
 
 
Remetem-se os presentes autos a essa Unidade,

para confirmação da proposição de contratação direta
(0642887), tendo em vista o valor do Contrato nº 27/2019 -
 0593809. 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/01/2020, às 11:18, 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
0643281 e o código CRC 233FA7F5.

0008954-67.2019.6.02.8000 0643281v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe substituta,
 
Diante do questionamento apresentado no

Despacho AJ-DG 0643281, devolvo os presentes autos para a
manifestação de Vossa Senhoria.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 10/01/2020, às 12:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643395 e o código CRC 0A8AAF1C.

0008954-67.2019.6.02.8000 0643395v1

  

Despacho GSAD 0643395         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 93



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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
Diante da dúvida levantada pela AJ-DG em seu

Despacho 0643281 e em complemento à nossa manifestação
aposta no Despacho SEIC 0642887, cremos, salvo melhor
entendimento, que não está ao alcance desta SEIC a avaliação
relativa à previsão orçamentária para o presente exercício,
bem como classificação do elemento da despesa a ser
incorrida na aquisição da bateria tracionária para manutenção
da empilhadeira 012.100 (número de séria 1272011) proposta
nos autos.

Registramos que a proposição inicial desta Seção,
constante no Despacho SEIC 0634266, de sugestão de
realização da aquisição  por licitação na modalidade pregão
eletrônico, levou em conta o início do exercício e ano
eleitoral, admitindo-se a possibilidade de demandas que
podem  vir a impedir a realização desta despesa por dispensa
de licitação.

Considerando, entretanto, a urgência apontada no
Despacho GSAD 0636340 e que a sugestão de aquisição pela
modalidade dispensa de licitação está sempre condicionada à
análise da previsão de compra de bens da mesma natureza no
exercício, de modo a não ultrapassar o limite legal previsto
para essa modalidade, sugerimos que esse levantamento seja
realizado em conjunto com as unidades orçamentária,
contábil e/ou demandante.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
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Chefe de Seção, em 13/01/2020, às 17:43, 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
0643457 e o código CRC BC7000A3.

0008954-67.2019.6.02.8000 0643457v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2020.
Para efeito de sanear a instrução dos presentes

autos, solicito à SPLOG (Unidade de fiscalização técnica), em
conjunto com a SEGEC (Unidade gestora), elaborar Termo de
Referência com base nas informações da contratada, para que
se possa dar sequência à aquisição necessária à recuperação
do equipamento, mediante procedimento lictatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2020, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645540 e o código CRC A3A5050A.

0008954-67.2019.6.02.8000 0645540v1

  

Despacho GSAD 0645540         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 96



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2020.
À SEGEC,
 
Prezados,
 
Em atendimento ao despacho 0645540 encaminho

informações técnicas relativas às especificações da bateria
tracionária para a empilhadeira da marca Paletrans, modelo
PT-1654, número de série 1272011, patrimônio 012.100,
para elaboração de Termo de Referência

OBJETO
Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira
Paletrans, modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano
2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas

ESPECIFICAÇÕES
DO OBJETO

Bateria Tracionária para Empilhadeira Paletrans, Modelo
PT-1654
Características Técnicas:
- Compatível com Código Comercial Paletrans 0426198
- Tensão Nominal: 24V
- Capacidade (Amper/hora): 324
- Dimensões (mm): comprimento 800 ; largura 215 e altura
585

CATMAT 109401

QUANTIDADE 1 (uma) unidade

PRAZO DE
GARANTIA

De, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento definitivo do objeto.

Cumpre-me no entanto relatar, conforme contato
com a Seção de Instrução de Contratações e Coordenadoria
de Orçamento e Finanças, e caso julgue a informação
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pertinente, que o tipo de bateria necessário para a
empilhadeira é Tracionária, ou seja, um tipo de bateria
voltada para alimentação de motores (empilhadeiras,
carrinhos elétricos, elevadores), sendo esse tipo de bateria
diferente das Estacionárias (com maior utilização em no-
breaks) e automotivas (carros, caminhões, motos), sendo as
duas empilhadeiras que encontram-se no galpão os únicos
equipamentos deste Regional a fazer uso de tal tipo de
bateria.

Fazendo um histórico de aquisição desse material,
temos que das duas empilhadeiras de propriedade deste
Tribunal (uma adquirida em 2007 e outra em 2012) somente
uma vez foi comprada esse tipo de bateria, para efetuar a
substituição de bateria defeituosa da mais antiga, tendo essa
aquisição ocorrida em 2012 ao custo de R$ 5.835,02 (cinco
mil oitocentos e trinta e cinco reais e dois centavos) por meio
do Processo SEI 16.913/2011.

Importante também ressaltar que o tempo de vida
útil esperado de de pelo menos 5 (cinco) anos, podendo esse
tempo variar conforme condições de uso (números de carga e
descarga e manutenção preventiva do equipamento).

Por fim, diante de notícias já de grande alcance, o
andamento do processo licitatório para aquisição de novas
urnas eletrônicas (efetuado pelo e. TSE) causa apreensão,
motivo pelo qual já houve manifestações informais daquele
Tribunal no sentido de alertar que é imprescindível fazer a
melhor manutenção preventiva das urnas eletrônicas possível,
de forma a podermos contar com o máximo de urnas
possíveis, e na melhor condição, e sendo a empilhadeira no
galpão das urnas peça chave para essa manutenção
preventiva, e contar somente com uma delas (a que está
atualmente é funcionamento) aumenta consideravelmente o
nosso risco de paralisação das atividades de manutenção
preventiva.

 
São as informações para o momento,
 
Cordialmente,
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Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 22/01/2020, às 17:19, 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
0646265 e o código CRC E657D635.

0008954-67.2019.6.02.8000 0646265v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

1. OBJETO Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, movida à eletricidade,
Ano 2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas.

2.
ESPECIFICAÇÕES
DO OBJETO

2.1 Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, movida à eletricidade,
Ano 2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas, em conformidade com as especificações técnicas contidas
no Despacho SPOLG 0646265, A SABER:

2.2 Bateria Tracionária para Empilhadeira Paletrans, Modelo PT-1654

Características Técnicas:

Compatível com Código Comercial Paletrans 0426198

Tensão Nominal: 24V

Capacidade (Amper/hora): 324

Dimensões (mm): comprimento 800 ; largura 215 e altura 585

CATMAT: 109401

3. QUANTIDADE 1 (UMA) 

4.
JUSTIFICATIVA:

4.1 Trata−se de aquisição essencial para o bom andamento do pleito eleitoral. Conforme informado pela
fiscalização técnica é imprescindível que se realize a melhor manutenção preventiva das urnas eletrônicas e a
garantia de funcionamento das empilhadeiras é medida que tende a evitar o risco de paralização dos serviços
de manutenção.

4.2 Desta forma, é necessária a aquisição do objeto deste Termo de Referência uma vez que sem ele,  o bom
manuseamento das Urnas Eletrônicsa fica vulnerável. 

4.3 Cumpre registrar que em caso de não realização da aquisição aqui pretendida e ocorrer pane na
única empilhadeira em funcionamento, o prejuízo para o bom andamento do pleito eleitoral fica evidente.

5. ENTREGA DO
OBJETO E
CRITÉRIOS DE
ACEITAÇÃO

5.1 A empresa vencedora fornecerá o item constante deste Termo de Referência ao TRE/AL sob demanda,
contra Nota de Empenho, atendendo a necessidade da Administração.

5.2 O prazo para entrega do material não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da data de envio da Nota de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso de
impossibilidade técnica.

5.3 O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data do envio da Nota de empenho.

5.4 Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos
Eleitorais - SPLOG, de segunda a sexta-feira, de 08:00h às 13:00h no Galpão de Urnas
do Fórum Eleitoral Des. Moura Castro, localizado na Av. Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-
450, ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela SPLOG.

5.5 O material deverá ser entregue em conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e seus anexos, devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua
embalagem informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa, sobre o produto e suas
características, como por exemplo: qualidade, quantidade, peso, composição, garantia, prazo de validade, e
demais informações que se fizerem necessárias para atestar a conformidade do produto recebido com o que
foi solicitado.

5.6 O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência ou em decorrência de danos provenientes do transporte, devendo ser
substituído em prazo não superior a 05 (cinco) dias corridos, contado a partir de notificação enviada à
contratada através de e−mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica.

5.7 O material porventura recusado por não se encontrar de acordo com as especificações contidas neste
Termo de Referência ficará disponível na Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG
para recolhimento por parte da contratada pelo período de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
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data de envio da notificação, realizada através de e−mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica. 

6. OBRIGAÇÕES
DA
CONTRATANTE

6.1 Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações constantes neste
Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

6.2 Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica, sobre
imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido nos termos constantes neste Termo de Referência.

6.3 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.4 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES
DA
CONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

7.2 A Contratada deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e declaração de optante pelo
Simples (se for o caso).

7.3 A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

7.4 A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.

7.5 A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. DO
PAGAMENTO

8.1 O pagamento será feito em favor do participante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega
do produto no local especificado no item 5, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta.

8.2 O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo
dos serviços, desde que não haja fator impeditivo imputável ao participante vencedor. Por eventuais atrasos
injustificados no pagamento devido à CONTRATADA, esta fará jus a juros moratórios de 0,01667% ao dia,
alcançando 6% ao ano.

8.3 Nenhum pagamento será efetuado ao participante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito
ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

8.4Caso o participante vencedor seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência Social,
sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de
Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei nº
9.532/1997, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III
ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias,
assinadas pelo seu representante legal, sob pena do TRE/AL efetuar as retenções cabíveis, previstas na
referida norma.

9. DAS
PENALIDADES

9 1 O atraso injustificado na entrega do objeto desta contratação sujeitará o participante a multa de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total proposto do
item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega dos serviços,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente

9.2 Este Tribunal poderá aplicar ao participante vencedor, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades:

a. advertência;

b. multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a critério da Administração;

c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.1 Quando não mencionada na especificação do item, a validade da garantia do material
adquirido deverá ser de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da data de entrega.

10.2 Durante o período da garantia, o fornecedor obriga−se a substituir o material, imediatamente e sem
qualquer ônus para o TRE/AL, caso se constate qualquer avaria, defeito ou circunstância que o impeça de
produzir a utilidade a que se destina, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que
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10. DEMAIS
INFORMAÇÕES 

houver dado causa o TRE/AL;

10.3 A marca dos produtos ofertados deverá constar da embalagem ou do próprio produto.

10.4 Fica facultado ao TRE/AL solicitar imagem, amostra ou catálogo técnico para fins de verificação da
conformidade do produto com as especificações contidas neste Termo de Referência.

10.5 O TRE/AL, até o ato de envio da nota de empenho, pode revogar a presente contratação direta e optar
pela realização de licitação.

10.6 Os esclarecimentos poderão ser dirigidos à Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais -
SPLOG através de e-mail (splog@tre-al.jus.br), contato telefônico (2122-7738) ou pessoalmente no período
das 13h às 19h de segunda de segunda a quinta-feira e das 07:30h às 13:30h na sexta-feira, na Sede deste
Regional, localizada à Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol.

11. GESTÃO Gestão compartilhada entre Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG e a Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 28/01/2020, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 28/01/2020, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648513 e o código CRC 16E7695F.

0008954-67.2019.6.02.8000 0648513v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2020.
Aprovo o Termo de Referência SEGEC 0648513,

por conter os elementos necessários e suficientes à
caracterização do objeto, e remeto o feito à COMAP para que
promova a instrução de compra, devendo observar a natureza
peculiar do bem a ser adquirido, de acordo com os pertinentes
apontamentos da SPLOG, no Despacho 0646265, do qual
extraio o seguinte execerto:

(...) o tipo de bateria necessário para a
empilhadeira é Tracionária, ou seja, um
tipo de bateria voltada para alimentação
de motores (empilhadeiras, carrinhos
elétricos, elevadores), sendo esse tipo de
bateria diferente das Estacionárias (com
maior utilização em no-breaks) e
automotivas (carros, caminhões, motos),
sendo as duas empilhadeiras que
encontram-se no galpão os únicos
equipamentos deste Regional a fazer uso
de tal tipo de bateria.
Fazendo um histórico de aquisição desse
material, temos que das duas
empilhadeiras de propriedade deste
Tribunal (uma adquirida em 2007 e outra
em 2012) somente uma vez foi comprada
esse tipo de bateria, para efetuar a
substituição de bateria defeituosa da mais
antiga, tendo essa aquisição ocorrida em
2012 ao custo de R$ 5.835,02 (cinco mil
oitocentos e trinta e cinco reais e dois
centavos) por meio do Processo SEI
16.913/2011.
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Importante também ressaltar que o tempo
de vida útil esperado de de pelo menos 5
(cinco) anos, podendo esse tempo variar
conforme condições de uso (números de
carga e descarga e manutenção
preventiva do equipamento).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/01/2020, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0649981 e o código CRC 5F0D44C5.

0008954-67.2019.6.02.8000 0649981v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2020.
À SAD,
para instruir  a aquisição, em conformidade com o

despacho SAD 0649981.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 30/01/2020, às 15:06, 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
0650248 e o código CRC 1B1CC871.

0008954-67.2019.6.02.8000 0650248v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.811.654/0008-46

Razão Social: ACUMULADORES MOURA S A

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/01/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/05/2020

FGTS 03/02/2020

Trabalhista Validade: 05/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/12/2019 (*)

Receita Municipal Validade: 11/10/2019 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 30/01/2020 16:44 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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02509594451Usuário:

30/01/2020 16:46:39Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

ACUMULADORES MOURA S A Adimplente09811654

Total de Registros
Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

30/01/2020Data de Emissão:Número: 2020.000000736663-10

Bairro: ZONA RURAL

CNAE Principal:CNPJ: 2721-0/0009.811.654/0008-46 55.150-0000247046-28

ACUMULADORES MOURA S/A

SITIO GAVIAO, null 

Inscrição Estadual: CEP:

Município:

Endereço:

BELO JARDIM

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 

VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

28/04/2020

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 

Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 

órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 

do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

30/01/2020 16:43:42Emitido em:

Página 1/1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/01/2020 17:45:42 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ACUMULADORES MOURA S A 

CNPJ: 09.811.654/0008-46 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2020.
Senhora Coordenadora Substituta,
 
Em atenção e cumprimento a instrução de compra GSAD,

ressaltada a observação de natureza peculiar do bem a ser aquirido,
evento 0649981 que s.m.j. atendemos a orientação de contratação
direta, e ainda a explicação pela unidade demandante, evento
0646265, revalidamos as certidões de regularidade evento 0650365,
bem como declaração de inexistência de nepotismo evento 0639709.

A empresa Grupo Moura revalidou a proposta,
evento 0642816, no valor de  R$5.869,05 (cinco mil oitocentos e
sessenta e nove reais e cinco centavos), para o
item  bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans.

Necessário observar, como de praxe, o
enquadramento contábil da despesa.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/01/2020, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0650366 e o código CRC B9CF60A2.

0008954-67.2019.6.02.8000 0650366v1
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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 janeiro de 2020.
À SAD,
após complemento da instrução pela SEIC 

(SEI 0650366).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 31/01/2020, às 08:40, 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
0650641 e o código CRC 7188DD64.

0008954-67.2019.6.02.8000 0650641v1
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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 janeiro de 2020.
À COFIN e à ACAGE
 
Para complemento da instrução, solicito o apoio da

COFIN, por itermédio da SCON, em informar a classificação
contábil do item especificado pela SPLOG 0646265, na forma
solicitada pela SEIC (0650366),

Quanto à remessa à ACAGE, peço vênia para que
seja avaliado e, se for o caso, ratificar ou retificar nosso
entendimento quanto ao enquadramento da aquisição, que
poderá ocorrer de forma direta, posto que a
classificação orçamentária e o subelemento de despesa,
embora sejam importantes indicativos para a definição de
objetos da mesma natureza, não configuram, todavia, um
critério absoluto. De fato, o Tribunal, na Resolução nº 16.004,
de 28/11/2019, que regulamenta a concessão, aplicação e
comprovação de suprimento de fundos, adota como parâmetro
a natureza funcional dos materiais ou serviços adquiridos
(art. 21, § 2º), e apresenta os itens de natureza funcional no
Anexo V da referida Resolução.

Nesse caso, dadas as características do item, na
forma enumerada pela SPLOG, no Despacho 0646265, não se
há de confundir a bateria em apreço com aquelas usadas para
manutenção de veículos, tampouco para uso em no-breaks, de
tal forma que o universo de aquisições dessa natureza limita-
se às duas empilhadeiras existentes no Galpão de Urnas, o
que demonstra a peculiaridade do objeto e de sua finalidade.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/01/2020, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0651175 e o código CRC 1FEAF69D.

0008954-67.2019.6.02.8000 0651175v1
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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 fevereiro de 2020.
À SCON,
Em atendimento ao despacho GSAD (0651175),

encaminho os autos eletrônicos para manifestação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/02/2020, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0651777 e o código CRC 138D3D95.

0008954-67.2019.6.02.8000 0651777v1
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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 fevereiro de 2020.
À SGO,
 
Prezados,
 
Em atenção ao Despacho COFIN 0651777, que remete ao

Despacho GSAD 0651175, nota-se que a classificação ora em tela não
é a de ordem contábil (VPD), mas sim a classificação orçamentária da
despesa (natureza da despesa). Assim, remeto os autos à SGO para
providências, bem como dou ciência à COFIN.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 03/02/2020, às 17:08, 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
0651790 e o código CRC 5CCE5FDA.

0008954-67.2019.6.02.8000 0651790v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008954-67.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : Possibilidade de aquisição. Bateria tracionária. Dispensa 24. II

 

Parecer nº 185 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora assessora-chefe,
 
Os autos foram enviados pela SAD, Despacho GSAD

- 0651175, para manifestação quanto ao enquadramento da
aquisição de bateria tracinária para empilhadeira, por
considerar que a classificação orçamentária e o subelemento
de despesa, embora sejam importantes indicativos para a
definição de objetos da mesma natureza, não configuram,
todavia, um critério absoluto.

A Seção de Instrução de Contratações, Despacho
SEIC - 0642887, apresenta para esta pretensa aquisição o
valor de R$ 5.869,05 (cinco mil oitocentos e sessenta e nove
reais e cinco centavos), conforme proposta de preço
atualizada (evento 0642816), sugerindo que ocorra por
dispensa de licitação, na forma do Art. 24, Inciso II da Lei nº
8.666/93, desde que observadas as previsões de compra de
bens com a mesma natureza de despesa para o presente
exercício, de modo a não ultrapassar o limite legal previsto
para essa modalidade.

Conforme observado pelo Senhor Secretário de
Administração, a rubrica orçamentária e o subelemento de
despesa podem configurar importantes indicativos para a
definição de objetos da mesma natureza, não sendo, todavia,
um critério absoluto. Assim, ainda que os objetos estejam
caracterizados de forma diversa quanto ao subelemento de
despesa, é  possível que sejam considerados como da mesma
natureza para fins de constatação do valor a ser aferido para
dispensa ou modalidade de licitação obrigatória, tendo em
vista a sua homogeneidade, similaridade e/ou finalidade.

De forma mais objetiva, o Tribunal de Contas da
União, por meio do Acórdão TCU nº 407/2008 - Primeira
Câmara, acrescentou que deve ser observado, para verificação
deste limite, materiais de uma mesma espécie, cujos
potenciais fornecedores sejam os mesmos, a seguir:

Acórdão TCU nº 407/2008 - Primeira Câmara
(...)
1.3.2. conforme já determinado pelo Tribunal a
essa entidade, quando do julgamento das
contas do exercício de 2004 (Acórdão
2763/2006 - 1ª Câmara, de 3/10/2006, TC
016.822/2005-3), realize, nas compras a
serem efetuadas, prévio planejamento
para todo o exercício, licitando em
conjunto materiais de uma mesma
espécie, cujos potenciais fornecedores
sejam os mesmos, de forma a racionalizá-
las e evitar a fuga da modalidade
licitatória prevista no regulamento
próprio (Resolução/Sesc n. 1.102/2006, de
20/2/2006 - Conselho Nacional do Serviço
Social do Comércio), por fragmentação de
despesa; (grifo nosso)

Verificando os potenciais fornecedores
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deste material, a exemplo da empresa Moura, que apresentou
a proposta acima, observamos que o leque de produtos
ofertados abrange os mais variados tipos de
baterias, 0653783, como baterias para veículos leves,
pesados, motos e barcos; e industriais tracionárias e
estacionárias, estas últimas destinadas, também, a nobreaks e
estabilizadores.

Desta forma, entendemos como possível a
aquisição de bateria tracinária para empilhadeira, por
dispensa de licitação, na forma do Art. 24, Inciso II da Lei nº
8.666/93, condicionada à verificação do limite legal previsto
para esta modalidade, R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais), a ser observado em todas aquisições neste
exercício financeiro de baterias diversas, já que são
abrangidas por um mesmo fornecedor.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 07/02/2020, às 07:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 07/02/2020, às 07:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653671 e o código CRC 31E1A70D.

0008954-67.2019.6.02.8000 0653671v22
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Conheça nossa linha de baterias!

(https://www.moura.com.br/produtos/baterias-para-veiculos-
leves/)

Carros
Energia brasileira presente nas maiores montadoras
do mundo.
(https://www.moura.com.br/produtos/baterias-para-
veiculos-leves/)
Carros populares • Sedans •…

(https://www.moura.com.br/produtos/onibus-e-caminhoes/)
Veículos Pesados
Mais resistência para ficar muito mais tempo na
estrada.
(https://www.moura.com.br/produtos/onibus-e-
caminhoes/)
Ônibus • Caminhões • Tratores…

(https://www.moura.com.br/produtos/motos/)
Motos
Seja no asfalto ou off road, você vai mais longe.
(https://www.moura.com.br/produtos/motos/)
Motos • Scooters • Quadriciclos…

(https://www.moura.com.br/produtos/estacionarias/)
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Estacionárias
Pode contar com nossa energia.
(https://www.moura.com.br/produtos/estacionarias/)
Telecom • GTDE • UPS/Nobreak…

(https://www.moura.com.br/produtos/tracionarias/)
Tracionárias
Uma máquina de produtividade
(https://www.moura.com.br/produtos/tracionarias/)
Empilhadeiras, Paleteiras e Rebocadores elétricos…

(https://www.moura.com.br/produtos/bateria-para-barcos/)
Náutica
Tranquilidade para você, segurança para sua
embarcação.
(https://www.moura.com.br/produtos/bateria-para-
barcos/)
Embarcações pequeno e médio porte

(https://www.moura.com.br/rede-de-servicos-moura/)
Rede de Serviços Moura
A maior rede de venda e serviços em baterias
industriais
(https://www.moura.com.br/rede-de-servicos-moura/)
Linha completa de serviços e…
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(https://www.facebook.com/bateriasmoura)

 
(https://instagram.com/bateriasmoura/)

 (https://br.linkedin.com/company/grupo-
moura)

 
(https://www.twitter.com/bateriasmoura)

 (http://www.youtube.com/user/bateriasmouratv)

CANAL DE ÉTICA (HTTP://WWW.ETHICSDELOITTE.COM.BR/GRUPOMOURA/)

(http://www.finep.gov.br/)

Inglês (https://www.moura.com.br/en/products/)
Espanhol (https://www.moura.com.br/es/productos/)
Português (https://www.moura.com.br/produtos/)

© Acumuladores Moura S. A. - 2020.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
Em face do Parecer 185, da ACAGE (0653671),

remeto os presentes autos à SEIC, para complemento da
instrução, no sentido de indicar o valor estimado que servirá
de parâmetro à reserva de crédito e à elaboração do edital.

Observo que, dado o enquadramento fixado pela
ACAGE, as potenciais aquisições do Órgão são consideráveis,
dado o número de equipamentos que se utilizam de baterias
(no breaks, geradores etc.), sem mencionar os veículos da
frota.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654422 e o código CRC DAE14B9F.
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho evento  0654422, a

instrução para licitação fora concluída no evento 0623933,
informamos ainda analisamos ainda o pronto levantamento feito pela
SPLOG evento 0612050 e colocando os valores em média estimativa
evento 0634264, para a compra da bateria, chegamos ao valor R$
6.617,97 (Seis mil seiscentos e dezesete reais e noventa e sete
centavos) uma vez que não fora orçada pela contratada Nigro
empilhadeiras, e a partir desta informação solicitamos manifestação
da mesma sobre a adequação do modelo juntado com recolhimento
de sucata, evento 0630117 e esta anuiu evento 0634135.

 
Assim sendo, verificamos a compatibilidade aos

orçamentos acima elencados, bem como, s.m.j. sugerimos o a
realização de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com exclusividade para microempresas e empresas de
pequeno porte na competição, para a aquisição da bateria.

 
À deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/02/2020, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654552 e o código CRC 9ED04621.
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para urgente elaboração da

minuta do edital.
Em paralelo, à SGO, para emissão da reserva de

crédito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654646 e o código CRC A8CBADE4.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008954-67.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de bateria tracionaria 
24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007, 
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas 
neste edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA  
 
2.1. O material deverá ser entregue na  no Galpão das Urnas do Fórum 
eleitoral  Des. Moura Castro, localizado na avenida Fernandes Lima, nº 3487, Farol, 
Maceió/AL, CEP 57057-450, de segunda a sexta-feira, de 8h às 13h, ou em outra data e 
horário previamente  combinados com a Seção de Provisão e Logística  de Equipamento 
Eleitorais, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de 
empenho. 
 
2.2.  Quando não mencionada na especificação do item, o prazo de 
garantia do material adquirido deverá ser de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da 
data de entrega. 
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2.2.1. Durante o período da garantia, o fornecedor obriga−se a substituir o 
material, imediatamente e sem qualquer ônus para o TRE/AL, caso se constate 
qualquer avaria, defeito ou circunstância que o impeça de produzir a utilidade a que    
se destina, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que 
houver dado causa o TRE/AL. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  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. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0654733)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 126



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0654733)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 128



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 
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7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para o material  ora licitado é de R$ 6.617,97 
(seis mil e seiscentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), que de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

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

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 
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9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item; 

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

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
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15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

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

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

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

 
a) advertência; 
b) multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a critério 

da Administração; 
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os  motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

 
17.5.  O atraso injustificado na entrega do objeto desta contratação sujeitará o 
participante a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir  do dia 
imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega dos serviços, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente 

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

 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.8.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
17.17.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.18.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2.  Nenhum pagamento será efetuado ao participante vencedor, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
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18.3. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19.�. – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações 
constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
 
b) Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de 
impossibilidade técnica, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido nos termos 
constantes no Termo de Referência; 
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c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
20.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Referência, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Cumprir todas as obrigações constantes neste Edital e seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto; 
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal e declaração de optante pelo Simples (se for  o caso); 
c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  
d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data  da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação. 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação 
f) Realizar a logística reversa da bateria  a ser substituída, que será retirada da 
empilhadeira. 
 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.11. 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. 
 
22.12. 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. 
 
22.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
22.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
 

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

                             TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. OBJETO 

 

Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 

2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

2. 

ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

 

2.1 Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 

2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas, em conformidade com as especificações técnicas contidas no Despacho 

SPOLG 0646265, A SABER: 
 

2.2 Bateria Tracionária para Empilhadeira Paletrans, Modelo PT-1654 

Características Técnicas: 

Compatível com Código Comercial Paletrans 0426198 

Tensão Nominal: 24V 

Capacidade (Amper/hora): 324 

Dimensões (mm): comprimento 800 ; largura 215 e altura 585 

CATMAT: 109401 

3. QUANTIDADE 1 (UMA) 

 

 

 

 
4. JUSTIFICATIVA: 

 

4.1 Trata−se de aquisição essencial para o bom andamento do pleito eleitoral. Conforme informado pela fiscalização 

técnica é imprescindível que se realize a melhor manutenção preventiva das urnas eletrônicas e a garantia de 

funcionamento das empilhadeiras é medida que tende a evitar o risco de paralização dos serviços de manutenção. 
 

4.2 Desta forma, é necessária a aquisição do objeto deste Termo de Referência uma vez que sem ele, o bom 

manuseamento das Urnas Eletrônicsa fica vulnerável. 
 

4.3 Cumpre registrar que em caso de não realização da aquisição aqui pretendida e ocorrer pane na única empilhadeira 

em funcionamento, o prejuízo para o bom andamento do pleito eleitoral fica evidente. 
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5.7 A empresa vencedora fornecerá o item constante deste Termo de Referência ao TRE/AL sob demanda, contra Nota de 

Empenho, atendendo a necessidade da Administração. 
 

5.8 O prazo para entrega do material não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de 

envio da Nota de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica. 
 

5.9. O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data do envio da Nota de empenho. 
 

5.10 Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - 

SPLOG,      de      segunda      a      sexta-feira,       de       08:00h       às       13:00h       no       Galpão       de       Urnas   do 

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro, localizado na Av.  Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-    450, 

ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela SPLOG. 
 

5.11. O material deverá ser entregue em conformidade com as especificações constantes neste Termo  de Referência e  

seus anexos, devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua embalagem  informações  precisas, 

corretas, claras, em língua portuguesa, sobre o produto e suas características, como por exemplo: qualidade, quantidade, 

peso, composição, garantia, prazo de validade, e demais informações que se fizerem necessárias para   atestar a 

conformidade do produto recebido com o que foi solicitado. 
 

5.12. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência ou em decorrência de danos provenientes do transporte, devendo ser substituído em prazo não 

superior a 05 (cinco) dias corridos, contado a partir de notificação enviada à contratada através de e−mail ou outro    meio 

em caso de impossibilidade técnica. 

 

 

 

 

5. ENTREGA DO 

OBJETO E 

CRITÉRIOS DE 

ACEITAÇÃO 

 

5.1 A empresa vencedora fornecerá o item constante deste Termo de Referência ao TRE/AL sob demanda, contra Nota 

de Empenho, atendendo a necessidade da Administração. 
 

5.2 O prazo para entrega do material não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de 

envio da Nota de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica. 
 

5.3 O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data do envio da Nota de empenho. 
 

5.4 Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - 

SPLOG,      de      segunda      a      sexta-feira,       de       08:00h       às       13:00h       no       Galpão       de       Urnas   do 

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro, localizado na Av.  Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-    450, 

ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela SPLOG. 
 

5.5 O material deverá ser entregue em conformidade com as especificações constantes neste Termo  de Referência e  seus 

anexos, devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua embalagem  informações  precisas, 

corretas, claras, em língua portuguesa, sobre o produto e suas características, como por exemplo: qualidade, quantidade, 

peso, composição, garantia, prazo de validade, e demais informações que se fizerem necessárias para   atestar a 

conformidade do produto recebido com o que foi solicitado. 
 

5.6 O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste 

Termo de Referência ou em decorrência de danos provenientes do transporte, devendo ser substituído em prazo não 

superior a 05 (cinco) dias corridos, contado a partir de notificação enviada à contratada através de e−mail ou outro    meio 

em caso de impossibilidade técnica. 
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6. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

 

6.1 Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações constantes neste Termo de 

Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
 

6.2 Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido nos termos 

constantes neste Termo de Referência. 
 

6.3 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 

6.4 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

 

 

 

 
7. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

 

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
 

7.2 A Contratada deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e declaração de optante pelo Simples (se for   o 

caso). 
 

7.3 A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos. 
 

7.4 A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data     da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 

7.5 A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. DO PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento será feito em favor do participante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do produto 

no local especificado no item 5, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. 
 

8.2 O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo dos 

serviços, desde que não haja fator impeditivo imputável ao participante vencedor. Por eventuais atrasos injustificados   no 

pagamento devido à CONTRATADA, esta fará jus a juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano. 
 

8.3 Nenhum pagamento será efetuado ao participante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do 

reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

8.4 Caso o participante vencedor seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência Social, sem fins 

lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, 

Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532/1997, deverá apresentar, 

juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme  o  caso,  da  Instrução 

Normativa da SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena do 

TRE/AL efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma. 
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9. DAS 

PENALIDADES 

 

9 1 O atraso injustificado na entrega do objeto desta contratação sujeitará o participante a multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) ao dia, até o máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir  do 

dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega dos serviços, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente 
 

9.2 Este Tribunal poderá aplicar ao participante vencedor, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades: 
 

a. advertência; 
 

b. multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a critério da Administração; 
 

c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; e 
 

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os  motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

10. DEMAIS 

INFORMAÇÕES 

 

10.1 Quando não mencionada na especificação do item, a validade da garantia do material adquirido deverá ser 

 

       de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da data de entrega. 
 

10.2 Durante o período da garantia, o fornecedor obriga−se a substituir o material, imediatamente e sem qualquer ônus 

para o TRE/AL, caso se constate qualquer avaria, defeito ou circunstância que o impeça de produzir a utilidade a que    se 

destina, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que houver dado causa o TRE/AL; 
 

10.3 A marca dos produtos ofertados deverá constar da embalagem ou do próprio produto. 
 

10.4 Fica facultado ao TRE/AL solicitar imagem, amostra ou catálogo técnico para fins de  verificação  da  

conformidade do produto com as especificações contidas neste Termo de Referência. 
 

 

10.5 Os esclarecimentos poderão ser dirigidos à Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG 

através de e-mail (splog@tre-al.jus.br), contato telefônico (2122-7738) ou pessoalmente no período das 13h às 19h de 

segunda de segunda a quinta-feira e das 07:30h às 13:30h na sexta-feira, na Sede deste Regional, localizada à Av.  

Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol. 

 
11. GESTÃO 

 

Gestão compartilhada entre Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG e a Seção de Gestão 

de Contratos - SEGEC. 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0654733)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 152



2

9  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário, em 28/01/2020, às 

13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 

28/01/2020, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b",  da Lei 11.419/2006. 
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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. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 635 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de bateria
tracionária.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2006.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

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

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Foi incluída a alínea "f" no item 21.1 do edital, em virtude do servidor Leonardo da STI.

Foi excluído o item 10.5 do termo de referência anexo ao edital, em virtude do
enquadramento da contratação.

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.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 10/02/2020, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/02/2020, às 15:44, 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
0654734 e o código CRC ED61C9B8.

0008954-67.2019.6.02.8000 0654734v2
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
Ratifico a Informação 635, da SLC (0654734) para

submeter a minuta do edital (doc. 0654733) à análise e
aprovação da Assessoria Jurídica.

Em paralelo, à SGO, de acordo com nosso
Despacho 0654646.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654754 e o código CRC F3003415.

0008954-67.2019.6.02.8000 0654754v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
À SAD, 
 
autos devolvidos a pedido, conforme contato

telefônico.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 10/02/2020, às 16:59, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654858 e o código CRC 11D397AE.

0008954-67.2019.6.02.8000 0654858v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
Devolvo os autos à SEIC, para complemento da

instrução, no que se refere à proposição de aquisição de
peças, considerando o disposto  nos itens 14 e 15 da Cláusula
Oitava do Contrato nº 27/2019 (0593809).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654918 e o código CRC 04F3A9CF.

0008954-67.2019.6.02.8000 0654918v1
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que esta Seção de
Instrução de Contratações-SEIC iniciou relacionadamente o
procedimento SEI 0001113-84.2020.6.02.8000 para tratar da
compatibilização e instrução do orçamento/ visita técnica da empresa
Nigro evento 0614981. E, por nada mais constar, eu Antonio Matias
de Pinheiro Júnior, Chefe de Seção, lavrei a presente Certidão, que
dato e assino digitalmente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/02/2020, às 17:56, 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
0654944 e o código CRC DC44E411.

0008954-67.2019.6.02.8000 0654944v2
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 11/02/20  15:26                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 11Fev20                            NUMERO  : 2020PE000021   
 DATA LIMITE     : 31Dez20                                                     
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA:SMR. AQUISIçãO DE BATERIA TRACIONáRIA 24V PARA EMPILHADEIRA
PALETRANS      
 MODELO PT-1654, MOVIDA à ELETRICIDADE, ANO 2007,                              
 CAPACIDADE DE CARGA DE 1,6 TONELADAS. PA 0008954-
67.2019.6.02.8000            
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 167674  0100000000 339030 070282 ADM MATMAN                
6.617,97
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   11Fev20  
15:26
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                              

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 11/02/2020, às 15:33, 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
0655467 e o código CRC E29CA221.

0008954-67.2019.6.02.8000 0655467v7
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 21/2020.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 12/02/2020, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655912 e o código CRC 8F524341.
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DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
em complemento à informação 635 (SEI 0654734),

informo que à pedido do servidor Leonardo da TI, foi incluída 
para a contratada a obrigação de realizar a logística reversa
da bateria  a ser substituída, que será retirada da
empilhadeira.

Ressalto que ele informou que na proposta dos
autos jáestava contemplada a referida obrigação.

Em face do exposto, encaminho os autos para
ratificação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 12/02/2020, às 15:02, 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
0655974 e o código CRC 8DBA5610.

0008954-67.2019.6.02.8000 0655974v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Tendo em vista as providências reportadas na

Certidão SEIC 0654944, devolvo os presentes autos à análise
da Assessoria Jurídica, ratificando, desde já, os apontamentos
da SLC, no Despacho 0655974.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2020, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656251 e o código CRC 19F34F6A.

0008954-67.2019.6.02.8000 0656251v1
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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 : 0008954-67.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : MINUTA DE PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE BATERIA FRACIONÁRIA.

 

Parecer nº 241 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0654733), na modalidade pregão, na forma eletrônica,
visando à aquisição de bateria tracionária 24V para
empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, movida a
eletricidade, Ano 2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas,
de acordo com a justificativa constante no termo de
referência (0648513):

"4.1 Trata−se de aquisição essencial para
o bom andamento do pleito eleitoral.
Conforme informado pela fiscalização
técnica é imprescindível que se realize a
melhor manutenção preventiva das urnas
eletrônicas e a garantia de funcionamento
das empilhadeiras é medida que tende a
evitar o risco de paralização dos serviços
de manutenção.
4.2 Desta forma, é necessária a aquisição
do objeto deste Termo de Referência uma
vez que sem ele,  o bom manuseamento
das Urnas Eletrônicsa fica vulnerável. 
4.3 Cumpre registrar que em caso de não
realização da aquisição aqui pretendida e
ocorrer pane na única empilhadeira em
funcionamento, o prejuízo para o bom
andamento do pleito eleitoral fica
evidente." 

 
 

2. DO PROCEDIMENTO

 

Por meio do Despacho SPLOG (0612050), o Senhor
Chefe da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos
Eleitorais noticia a necessidade de aquisição das peças
relacionadas nos orçamentos (0614992, 0614998 e 0615036).

No evento  0636865, o Sr. Secretário de
Administração remeteu os autos à Seção de Instrução de
Contratações com a finalidade de se proceder à
compatibilidade dos preços de que trata o Despacho 0634266.

A seção de Instrução de Contratações (0654552)
obteve o valor R$ 6.617,97 (Seis mil seiscentos e dezesete
reais e noventa e sete centavos). Sugerindo aquela unidade,
por fim, que a licitação fosse realizada na modalidade pregão,
na forma  eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002.

No evento (0650248), consta a aprovação do termo
de referência, na forma do regulamento, pelo Sr. Secretário
de Administração.

Ademais, consta nos autos a minuta de edital de
licitação (0654733) elaborada pela SLC, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço.
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A reserva de crédito foi lançada no evento
0655467.

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos,
passando-se a opinar nos termos que seguem, verificando-se
os aspectos jurídicos, considerando que as nuanças técnicas e
financeiras foram verificadas pelas unidades competentes.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

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

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

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

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

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

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

 
4. 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.

 

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0648513

 

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?  

Amostra
facultativa
ou
catálogo
técnico

(item
10.4)

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

N/A  

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

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram
fixadas em percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade
de apresentação de atestados independentes para cada
capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

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?  Esclarecer

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

0649981

 

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0654552

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
 

0654552

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM

 

0634264

 

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

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

SIM 0654733

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)?

NÃO  

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  

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?

N/A  

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

SIM  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

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

54

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

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

SIM  

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

N/A  

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

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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61

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

SIM
0655467

 

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 

5.   PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Salvo melhor perceção, convém juntar aos autos os
elementos referentes aos itens 2 e 22  da tabela de verificação
acima, faltantes nos autos.

Sem embargo, há também algumas pequenas
modificações que se fazem necessárias na minuta do edital, a
saber:

a) excluir, no corpo do edital, todas as
referências a "serviço", posto que se
trata de aquisição de material (itens 17.5
e 17.8 do edital e 8.2 e 9.1 do TR);
b) alterar o item 17.1 "a" I - não assinar o
contrato ou a ata de registro de preços,
posto que a contratação será formalizada
mediante Nota de Empenho;

 
 Dessa forma, seguem os autos à SAD, para

aperfeiçoamento da instrução.
 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 13/02/2020, às 15:40, 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
0656421 e o código CRC 732951E8.

0008954-67.2019.6.02.8000 0656421v14
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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 fevereiro de 2020.
Em atenção ao Parecer nº 241, da AJ-DG (0656421),

remeto os autos à SLC, para promover os devidos ajustes na
minuta do edital, conforme consta do item 5 do
pronunciamento.

Em complemento, assinalo que a aquisição ora
pretendida decorre de necessidade de substituição de item de
manutenção objeto de contratação formalizada pelo Tribunal,
o que demonstra sua pertinência ao plano de contratações do
Órgão, não obstante a controvérsia suscitada nestes autos
sobre as dificuldades de se promover contratações acessórias
ao contrato de manutenção, o que demandará estudos para
revisão dos termos contratados, para evitar situações como as
ora enfrentadas (urgência na aquisição sob risco de
paralização de serviço essencial às eleições).

Por outro lado, solicito que a obrigação de a
contratada realizar a logística reversa da bateria a ser
substituída, que será retirada da empilhadeira, receba o
especial destaque, dada sua natureza de medida de
sustentabilidade ambiental, devendo no entanto ser acrescida
a obrigatoriedade de que venha a ser dado o descarte do item
susbtituído, observando as pertinentes normas técnicas e
ambientais aplicáveis à espécie.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2020, às 09:02, 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
0656805 e o código CRC E0FB84C0.

Despacho GSAD 0656805         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 172



0008954-67.2019.6.02.8000 0656805v1

Despacho GSAD 0656805         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 173



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008954-67.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de bateria tracionaria 
24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007, 
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas 
neste edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA  
 
2.1. O material deverá ser entregue na  no Galpão das Urnas do Fórum 
eleitoral  Des. Moura Castro, localizado na avenida Fernandes Lima, nº 3487, Farol, 
Maceió/AL, CEP 57057-450, de segunda a sexta-feira, de 8h às 13h, ou em outra data e 
horário previamente  combinados com a Seção de Provisão e Logística  de Equipamento 
Eleitorais, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de 
empenho. 
 
2.2.  Quando não mencionada na especificação do item, o prazo de 
garantia do material adquirido deverá ser de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da 
data de entrega. 

 
2.2.1. Durante o período da garantia, o fornecedor obriga−se a substituir o 
material, imediatamente e sem qualquer ônus para o TRE/AL, caso se constate 
qualquer avaria, defeito ou circunstância que o impeça de produzir a utilidade a que    
se destina, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que 
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houver dado causa o TRE/AL. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  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. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

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

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0657137)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 178



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 
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7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 
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7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para o material  ora licitado é de R$ 6.617,97 
(seis mil e seiscentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), que de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item; 

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

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
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14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
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Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

 
a) advertência; 
b) multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a critério 

da Administração; 
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os  motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

 
17.5.  O atraso injustificado na entrega do objeto desta contratação sujeitará o 
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participante a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir  do dia 
imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega do material, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente 

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

 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.8.  Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material  em atraso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

17.16.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
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17.17.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.18.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2.  Nenhum pagamento será efetuado ao participante vencedor, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
 
18.3. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19.�. – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações 
constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
 
b) Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de 
impossibilidade técnica, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido nos termos 
constantes no Termo de Referência; 
c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
20.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Referência, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Cumprir todas as obrigações constantes neste Edital e seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto; 
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal e declaração de optante pelo Simples (se for  o caso); 
c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  
d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data  da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação. 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 

22 – DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATADA REALIZAR A LOGÍSTICA REVERSA  
 
22.1.  A CONTRATADA deverá realizar a logística reversa da bateria  que será  
substituída (retirada da empilhadeira), devendo observar as pertinentes normas técnicas e 
ambientais aplicáveis à espécie. 

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

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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23.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

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

                             TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. OBJETO 

 

Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 

2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

2. 

ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

 

2.1 Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 

2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas, em conformidade com as especificações técnicas contidas no Despacho 

SPOLG 0646265, A SABER: 
 

2.2 Bateria Tracionária para Empilhadeira Paletrans, Modelo PT-1654 

Características Técnicas: 

Compatível com Código Comercial Paletrans 0426198 

Tensão Nominal: 24V 

Capacidade (Amper/hora): 324 

Dimensões (mm): comprimento 800 ; largura 215 e altura 585 

CATMAT: 109401 

3. QUANTIDADE 1 (UMA) 

 

 

 

 
4. JUSTIFICATIVA: 

 

4.1 Trata−se de aquisição essencial para o bom andamento do pleito eleitoral. Conforme informado pela fiscalização 

técnica é imprescindível que se realize a melhor manutenção preventiva das urnas eletrônicas e a garantia de 

funcionamento das empilhadeiras é medida que tende a evitar o risco de paralização dos serviços de manutenção. 
 

4.2 Desta forma, é necessária a aquisição do objeto deste Termo de Referência uma vez que sem ele, o bom 

manuseamento das Urnas Eletrônicsa fica vulnerável. 
 

4.3 Cumpre registrar que em caso de não realização da aquisição aqui pretendida e ocorrer pane na única empilhadeira 

em funcionamento, o prejuízo para o bom andamento do pleito eleitoral fica evidente. 
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5.7 A empresa vencedora fornecerá o item constante deste Termo de Referência ao TRE/AL sob demanda, contra Nota de 

Empenho, atendendo a necessidade da Administração. 
 

5.8 O prazo para entrega do material não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de 

envio da Nota de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica. 
 

5.9. O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data do envio da Nota de empenho. 
 

5.10 Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - 

SPLOG,      de      segunda      a      sexta-feira,       de       08:00h       às       13:00h       no       Galpão       de       Urnas   do 

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro, localizado na Av.  Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-    450, 

ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela SPLOG. 
 

5.11. O material deverá ser entregue em conformidade com as especificações constantes neste Termo  de Referência e  

seus anexos, devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua embalagem  informações  precisas, 

corretas, claras, em língua portuguesa, sobre o produto e suas características, como por exemplo: qualidade, quantidade, 

peso, composição, garantia, prazo de validade, e demais informações que se fizerem necessárias para   atestar a 

conformidade do produto recebido com o que foi solicitado. 
 

5.12. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência ou em decorrência de danos provenientes do transporte, devendo ser substituído em prazo não 

superior a 05 (cinco) dias corridos, contado a partir de notificação enviada à contratada através de e−mail ou outro    meio 

em caso de impossibilidade técnica. 

 

 

 

 

5. ENTREGA DO 

OBJETO E 

CRITÉRIOS DE 

ACEITAÇÃO 

 

5.1 A empresa vencedora fornecerá o item constante deste Termo de Referência ao TRE/AL sob demanda, contra Nota 

de Empenho, atendendo a necessidade da Administração. 
 

5.2 O prazo para entrega do material não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de 

envio da Nota de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica. 
 

5.3 O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data do envio da Nota de empenho. 
 

5.4 Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - 

SPLOG,      de      segunda      a      sexta-feira,       de       08:00h       às       13:00h       no       Galpão       de       Urnas   do 

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro, localizado na Av.  Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-    450, 

ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela SPLOG. 
 

5.5 O material deverá ser entregue em conformidade com as especificações constantes neste Termo  de Referência e  seus 

anexos, devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua embalagem  informações  precisas, 

corretas, claras, em língua portuguesa, sobre o produto e suas características, como por exemplo: qualidade, quantidade, 

peso, composição, garantia, prazo de validade, e demais informações que se fizerem necessárias para   atestar a 

conformidade do produto recebido com o que foi solicitado. 
 

5.6 O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste 

Termo de Referência ou em decorrência de danos provenientes do transporte, devendo ser substituído em prazo não 

superior a 05 (cinco) dias corridos, contado a partir de notificação enviada à contratada através de e−mail ou outro    meio 

em caso de impossibilidade técnica. 
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6. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

 

6.1 Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações constantes neste Termo de 

Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
 

6.2 Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido nos termos 

constantes neste Termo de Referência. 
 

6.3 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 

6.4 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

 

 

 

 
7. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

 

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
 

7.2 A Contratada deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e declaração de optante pelo Simples (se for   o 

caso). 
 

7.3 A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos. 
 

7.4 A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data     da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 

7.5 A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. DO PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento será feito em favor do participante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do produto 

no local especificado no item 5, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. 
 

8.2 O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo , desde que 

não haja fator impeditivo imputável ao participante vencedor. Por eventuais atrasos injustificados   no pagamento devido 

à CONTRATADA, esta fará jus a juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano. 
 

8.3 Nenhum pagamento será efetuado ao participante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do 

reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

8.4 Caso o participante vencedor seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência Social, sem fins 

lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, 

Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532/1997, deverá apresentar, 

juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme  o  caso,  da  Instrução 

Normativa da SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena do 

TRE/AL efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma. 
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9. DAS 

PENALIDADES 

 

9 1 O atraso injustificado na entrega do objeto desta contratação sujeitará o participante a multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) ao dia, até o máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir  do 

dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega do material, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente 
 

9.2 Este Tribunal poderá aplicar ao participante vencedor, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades: 
 

a. advertência; 
 

b. multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a critério da Administração; 
 

c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; e 
 

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os  motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

10. DEMAIS 

INFORMAÇÕES 

 

10.1 Quando não mencionada na especificação do item, a validade da garantia do material adquirido deverá ser 

 

       de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da data de entrega. 
 

10.2 Durante o período da garantia, o fornecedor obriga−se a substituir o material, imediatamente e sem qualquer ônus 

para o TRE/AL, caso se constate qualquer avaria, defeito ou circunstância que o impeça de produzir a utilidade a que    se 

destina, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que houver dado causa o TRE/AL; 
 

10.3 A marca dos produtos ofertados deverá constar da embalagem ou do próprio produto. 
 

10.4 Fica facultado ao TRE/AL solicitar imagem, amostra ou catálogo técnico para fins de  verificação  da  

conformidade do produto com as especificações contidas neste Termo de Referência. 
 

 

10.5 Os esclarecimentos poderão ser dirigidos à Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG 

através de e-mail (splog@tre-al.jus.br), contato telefônico (2122-7738) ou pessoalmente no período das 13h às 19h de 

segunda de segunda a quinta-feira e das 07:30h às 13:30h na sexta-feira, na Sede deste Regional, localizada à Av.  

Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol. 

 
11. GESTÃO 

 

Gestão compartilhada entre Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG e a Seção de Gestão 

de Contratos - SEGEC. 
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Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário, em 28/01/2020, às 

13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 

28/01/2020, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b",  da Lei 11.419/2006. 
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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. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.
À AJ-DG,
com minuta de edital alterada conforme solciitado

por essa assessoria e pela SAD.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/02/2020, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657140 e o código CRC CA79E763.

0008954-67.2019.6.02.8000 0657140v1
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PROCESSO : 0008954-67.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : MINUTA DE PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE BATERIA FRACIONÁRIA.

 

Parecer nº 248 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de análise de minuta de edital cuja análise

foi iniciada com o Parecer 241 (0656421), ocasião em que
foram recomendadas algumas diligências.

Quanto aos itens 2 e 22 da tabela de verificação,
então pendentes, o Senhor Secretário de Administração
(0656805) esclareceu que:

"Em complemento, assinalo que a
aquisição ora pretendida decorre de
necessidade de substituição de item de
manutenção objeto de contratação
formalizada pelo Tribunal, o que
demonstra sua pertinência ao plano de
contratações do Órgão, não obstante a
controvérsia suscitada nestes autos sobre
as dificuldades de se promover
contratações acessórias ao contrato de
manutenção, o que demandará estudos
para revisão dos termos contratados, para
evitar situações como as ora enfrentadas
(urgência na aquisição sob risco de
paralização de serviço essencial às
eleições).
Por outro lado, solicito que a
obrigação de a contratada realizar a
logística reversa da bateria a ser
substituída, que será retirada da
empilhadeira, receba o especial destaque,
dada sua natureza de medida de
sustentabilidade ambiental, devendo no
entanto ser acrescida a obrigatoriedade
de que venha a ser dado o descarte do
item susbtituído, observando as
pertinentes normas técnicas e ambientais
aplicáveis à espécie."

 
Ato contínuo, foi elaborada nova minuta por parte

da SLC  (0657137), para corrigir os apontamentos feitos por
esta Assessoria Jurídica, inclusive com as inclusões
determinadas pelo Senhor Secretário de Adminsitração.

Dessarte, tendo sido sanadas todas as
impropriedades anteriormente detectadas, em complemento
ao antedito Parecer (0656421) 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 (0657137) na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de bateria tracionaria 24V para
empilhadeira Paletrans, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
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RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 14/02/2020, às 12:08, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657194 e o código CRC EEBEBE7D.

0008954-67.2019.6.02.8000 0657194v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, 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, 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 ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira
Paletrans, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração desta Corte, nos termos da minuta 0657137,
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do
Parecer 248 (0657194), em complemento ao Parecer 241 (0656421).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/02/2020, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657890 e o código CRC 455F9FAE.

0008954-67.2019.6.02.8000 0657890v1
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PROCESSO : 0008954-67.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ASSUNTO : Termo de referência. Aquisição. Bateria tracionaria. Empilhadeira.

 

Decisão nº 380 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Cuida-se da solicitação de aquisição de bateria

tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans.
 
O feito, devidamente instruído, encontra manifestação

favorável da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0657194), que
ratifica a legalidade do edital colacionado aos autos, com as
necessárias alterações, pela Seção de Licitação e Contratos
(0657137).

 
Com isso, autorizo a abertura da fase externa do certame

que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor
preço, objetiva a aquisição de bateria tracionaria 24V para
empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, com motor elétrico, ano
2007.

 
Remeta-se àquela Secretaria para registro, publicidade

do certame e demais providências correlatas.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/02/2020, às 16:09, 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
0658973 e o código CRC E394D12C.

0008954-67.2019.6.02.8000 0658973v2
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para promover os atos

necessários à abertura da fase externa do certame, com a
urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2020, às 18:32, 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
0659409 e o código CRC E6A744B0.

0008954-67.2019.6.02.8000 0659409v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0044//22002200  

 
  

PROCESSO Nº 0008954-67.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 11 de março de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de bateria tracionaria 
24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007, 
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas 
neste edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA  
 
2.1. O material deverá ser entregue na  no Galpão das Urnas do Fórum 
eleitoral  Des. Moura Castro, localizado na avenida Fernandes Lima, nº 3487, Farol, 
Maceió/AL, CEP 57057-450, de segunda a sexta-feira, de 8h às 13h, ou em outra data e 
horário previamente  combinados com a Seção de Provisão e Logística  de Equipamento 
Eleitorais, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de 
empenho. 
 
2.2.  Quando não mencionada na especificação do item, o prazo de 
garantia do material adquirido deverá ser de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da 
data de entrega. 

 
2.2.1. Durante o período da garantia, o fornecedor obriga−se a substituir o 
material, imediatamente e sem qualquer ônus para o TRE/AL, caso se constate 
qualquer avaria, defeito ou circunstância que o impeça de produzir a utilidade a que    
se destina, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que 
houver dado causa o TRE/AL. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  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. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

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

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 
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7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 
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7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para o material  ora licitado é de R$ 6.617,97 
(seis mil e seiscentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), que de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item; 

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

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
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14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
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Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

 
a) advertência; 
b) multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a critério 

da Administração; 
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os  motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

 
17.5.  O atraso injustificado na entrega do objeto desta contratação sujeitará o 
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participante a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir  do dia 
imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega do material, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente 

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

 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.8.  Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material  em atraso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

17.16.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
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17.17.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.18.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2.  Nenhum pagamento será efetuado ao participante vencedor, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
 
18.3. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19.�. – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações 
constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
 
b) Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de 
impossibilidade técnica, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido nos termos 
constantes no Termo de Referência; 
c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
20.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Referência, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Cumprir todas as obrigações constantes neste Edital e seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto; 
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal e declaração de optante pelo Simples (se for  o caso); 
c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  
d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data  da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação. 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 

22 – DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATADA REALIZAR A LOGÍSTICA REVERSA  
 
22.1.  A CONTRATADA deverá realizar a logística reversa da bateria  que será  
substituída (retirada da empilhadeira), devendo observar as pertinentes normas técnicas e 
ambientais aplicáveis à espécie. 

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

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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23.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
23.17. 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, 20 de fevereiro de 2020. 
 
 

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

                             TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. OBJETO 

 

Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 

2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

2. 

ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 

 

2.1 Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans, modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 

2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas, em conformidade com as especificações técnicas contidas no Despacho 

SPOLG 0646265, A SABER: 
 

2.2 Bateria Tracionária para Empilhadeira Paletrans, Modelo PT-1654 

Características Técnicas: 

Compatível com Código Comercial Paletrans 0426198 

Tensão Nominal: 24V 

Capacidade (Amper/hora): 324 

Dimensões (mm): comprimento 800 ; largura 215 e altura 585 

CATMAT: 109401 

3. QUANTIDADE 1 (UMA) 

 

 

 

 
4. JUSTIFICATIVA: 

 

4.1 Trata−se de aquisição essencial para o bom andamento do pleito eleitoral. Conforme informado pela fiscalização 

técnica é imprescindível que se realize a melhor manutenção preventiva das urnas eletrônicas e a garantia de 

funcionamento das empilhadeiras é medida que tende a evitar o risco de paralização dos serviços de manutenção. 
 

4.2 Desta forma, é necessária a aquisição do objeto deste Termo de Referência uma vez que sem ele, o bom 

manuseamento das Urnas Eletrônicsa fica vulnerável. 
 

4.3 Cumpre registrar que em caso de não realização da aquisição aqui pretendida e ocorrer pane na única empilhadeira 

em funcionamento, o prejuízo para o bom andamento do pleito eleitoral fica evidente. 
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5.7 A empresa vencedora fornecerá o item constante deste Termo de Referência ao TRE/AL sob demanda, contra Nota de 

Empenho, atendendo a necessidade da Administração. 
 

5.8 O prazo para entrega do material não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de 

envio da Nota de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica. 
 

5.9. O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data do envio da Nota de empenho. 
 

5.10 Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - 

SPLOG,      de      segunda      a      sexta-feira,       de       08:00h       às       13:00h       no       Galpão       de       Urnas   do 

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro, localizado na Av.  Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-    450, 

ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela SPLOG. 
 

5.11. O material deverá ser entregue em conformidade com as especificações constantes neste Termo  de Referência e  

seus anexos, devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua embalagem  informações  precisas, 

corretas, claras, em língua portuguesa, sobre o produto e suas características, como por exemplo: qualidade, quantidade, 

peso, composição, garantia, prazo de validade, e demais informações que se fizerem necessárias para   atestar a 

conformidade do produto recebido com o que foi solicitado. 
 

5.12. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência ou em decorrência de danos provenientes do transporte, devendo ser substituído em prazo não 

superior a 05 (cinco) dias corridos, contado a partir de notificação enviada à contratada através de e−mail ou outro    meio 

em caso de impossibilidade técnica. 

 

 

 

 

5. ENTREGA DO 

OBJETO E 

CRITÉRIOS DE 

ACEITAÇÃO 

 

5.1 A empresa vencedora fornecerá o item constante deste Termo de Referência ao TRE/AL sob demanda, contra Nota 

de Empenho, atendendo a necessidade da Administração. 
 

5.2 O prazo para entrega do material não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de 

envio da Nota de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica. 
 

5.3 O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data do envio da Nota de empenho. 
 

5.4 Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - 

SPLOG,      de      segunda      a      sexta-feira,       de       08:00h       às       13:00h       no       Galpão       de       Urnas   do 

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro, localizado na Av.  Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-    450, 

ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela SPLOG. 
 

5.5 O material deverá ser entregue em conformidade com as especificações constantes neste Termo  de Referência e  seus 

anexos, devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua embalagem  informações  precisas, 

corretas, claras, em língua portuguesa, sobre o produto e suas características, como por exemplo: qualidade, quantidade, 

peso, composição, garantia, prazo de validade, e demais informações que se fizerem necessárias para   atestar a 

conformidade do produto recebido com o que foi solicitado. 
 

5.6 O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste 

Termo de Referência ou em decorrência de danos provenientes do transporte, devendo ser substituído em prazo não 

superior a 05 (cinco) dias corridos, contado a partir de notificação enviada à contratada através de e−mail ou outro    meio 

em caso de impossibilidade técnica. 
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6. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

 

6.1 Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações constantes neste Termo de 

Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
 

6.2 Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de impossibilidade técnica, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido nos termos 

constantes neste Termo de Referência. 
 

6.3 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 

6.4 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

 

 

 

 
7. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

 

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
 

7.2 A Contratada deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e declaração de optante pelo Simples (se for   o 

caso). 
 

7.3 A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos. 
 

7.4 A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data     da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 

7.5 A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. DO PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento será feito em favor do participante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do produto 

no local especificado no item 5, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. 
 

8.2 O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo , desde que 

não haja fator impeditivo imputável ao participante vencedor. Por eventuais atrasos injustificados   no pagamento devido 

à CONTRATADA, esta fará jus a juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano. 
 

8.3 Nenhum pagamento será efetuado ao participante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do 

reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

8.4 Caso o participante vencedor seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência Social, sem fins 

lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, 

Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532/1997, deverá apresentar, 

juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme  o  caso,  da  Instrução 

Normativa da SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena do 

TRE/AL efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma. 
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9. DAS 

PENALIDADES 

 

9 1 O atraso injustificado na entrega do objeto desta contratação sujeitará o participante a multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) ao dia, até o máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir  do 

dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega do material, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente 
 

9.2 Este Tribunal poderá aplicar ao participante vencedor, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades: 
 

a. advertência; 
 

b. multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a critério da Administração; 
 

c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; e 
 

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os  motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

10. DEMAIS 

INFORMAÇÕES 

 

10.1 Quando não mencionada na especificação do item, a validade da garantia do material adquirido deverá ser 

 

       de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da data de entrega. 
 

10.2 Durante o período da garantia, o fornecedor obriga−se a substituir o material, imediatamente e sem qualquer ônus 

para o TRE/AL, caso se constate qualquer avaria, defeito ou circunstância que o impeça de produzir a utilidade a que    se 

destina, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que houver dado causa o TRE/AL; 
 

10.3 A marca dos produtos ofertados deverá constar da embalagem ou do próprio produto. 
 

10.4 Fica facultado ao TRE/AL solicitar imagem, amostra ou catálogo técnico para fins de  verificação  da  

conformidade do produto com as especificações contidas neste Termo de Referência. 
 

 

10.5 Os esclarecimentos poderão ser dirigidos à Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG 

através de e-mail (splog@tre-al.jus.br), contato telefônico (2122-7738) ou pessoalmente no período das 13h às 19h de 

segunda de segunda a quinta-feira e das 07:30h às 13:30h na sexta-feira, na Sede deste Regional, localizada à Av.  

Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol. 

 
11. GESTÃO 

 

Gestão compartilhada entre Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG e a Seção de Gestão 

de Contratos - SEGEC. 
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Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário, em 28/01/2020, às 

13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 

28/01/2020, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b",  da Lei 11.419/2006. 
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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. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 5 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020

 

 

PROCESSO Nº 0008954-67.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 11 de março de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte.

 

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

 

1- DO OBJETO
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1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a aquisição de bateria
tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade,
Ano 2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.

 

2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA

 

2.1.                              O material deverá ser entregue na  no Galpão das Urnas do
Fórum eleitoral  Des. Moura Castro, localizado na avenida Fernandes Lima, nº 3487,
Farol, Maceió/AL, CEP 57057-450, de segunda a sexta-feira, de 8h às 13h, ou em outra
data e horário previamente  combinados com a Seção de Provisão e Logística  de
Equipamento Eleitorais, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da
Nota de empenho.

 

2.2.                               Quando não mencionada na especificação do item, o prazo de
garantia do material adquirido deverá ser de 01 (um) ano, no mínimo,
contado a partir da data de entrega.

 

2.2.1.     Durante o período da garantia, o fornecedor obriga−se a substituir o material,
imediatamente e sem qualquer ônus para o TRE/AL, caso se constate qualquer avaria,
defeito ou circunstância que o impeça de produzir a utilidade a que    se destina, salvo
se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que houver dado causa o
TRE/AL.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                              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.

 

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

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

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
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da legislação vigente;
b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
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4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

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

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

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

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

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

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

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

 

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

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

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

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

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

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

5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

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

a) Valor total do item;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

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

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

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

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

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

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

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

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

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

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

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

 

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

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

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

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

8.3.1. O preço máximo fixado para o material  ora licitado é de R$ 6.617,97 (seis mil e
seiscentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), que de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
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8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

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

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

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

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

 

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

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

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

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

 

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

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

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
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(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

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

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

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

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

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

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

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

 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

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

 

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

 

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

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

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

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

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

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

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

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

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

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

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

 

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

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. 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.

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

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

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

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

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

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

c. conter a descrição do item;
d. conter o preço unitário e  total do item ofertado.
j.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

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

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

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

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

 

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

 

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

11 - DOS RECURSOS.

 

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

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

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

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

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

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

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

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

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

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

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

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

 

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

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos.

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

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

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

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

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

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

 

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

 

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

 

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

 

16.1.                      A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

16.2.                            As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

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

I - não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;
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IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

 

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

 

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

 

a. advertência;
b. multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a critério da

Administração;
c. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os  motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

 

17.5.            O atraso injustificado na entrega do objeto desta contratação sujeitará o
participante a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o máximo de
10% (dez por cento), sobre o valor total proposto do item em atraso, a partir  do dia
imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega do material, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente

 

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

 

17.7.            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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17.8.              Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material  em
atraso.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

17.16.           No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
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17.16.1.            A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

 

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

 

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

 

18- DO PAGAMENTO

 

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

 

18.2.                      Nenhum pagamento será efetuado ao participante vencedor,
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária.

 

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

 

18.4.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

18.6.                           Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
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18.7.                      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%

 

1. – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339030 (Material de Consumo).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações
constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
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b) Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de
impossibilidade técnica, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido nos termos
constantes no Termo de Referência;

c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

 

20.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Referência,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                            São obrigações da contratada:

 

a) Cumprir todas as obrigações constantes neste Edital e seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto;

b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e
declaração de optante pelo Simples (se for  o caso);

c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data  da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

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

 

22 – DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATADA REALIZAR A LOGÍSTICA
REVERSA

 

22.1.                   A CONTRATADA deverá realizar a logística reversa da bateria  que
será  substituída (retirada da empilhadeira), devendo observar as pertinentes normas
técnicas e ambientais aplicáveis à espécie.

 

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

23.2.                   Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

23.3.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

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

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

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

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

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

 

23.11.             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.

 

23.12.             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.

 

23.13.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
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1. OBJETO

 

Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans,
modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007, capacidade de carga

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

 

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

 

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

 

23.16.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

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

 

23.17.             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, 20 de fevereiro de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

 

 

            ANEXO I
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de 1,6 toneladas.

 

 

 

 

 

 

2.
ESPECIFICAÇÕES
DO OBJETO

 

2. Aquisição de bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans,
modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007, capacidade de
carga de 1,6 toneladas, em conformidade com as especificações
técnicas contidas no Despacho SPOLG 0646265, A SABER:

 

2. Bateria Tracionária para Empilhadeira Paletrans, Modelo
PT-1654 Características Técnicas:

Compatível com Código Comercial Paletrans 0426198 Tensão Nominal:
24V

Capacidade (Amper/hora): 324

Dimensões (mm): comprimento 800 ; largura 215 e altura 585
CATMAT: 109401

3. QUANTIDADE 1 (UMA)

 

 

 

 

4.
JUSTIFICATIVA:

 

4. Trata−se de aquisição essencial para o bom andamento do pleito
eleitoral. Conforme informado pela fiscalização técnica é
imprescindível que se realize a melhor manutenção preventiva das
urnas eletrônicas e a garantia de funcionamento das
empilhadeiras é medida que tende a evitar o risco de paralização
dos serviços de manutenção.

 

4. Desta forma, é necessária a aquisição do objeto deste Termo de
Referência uma vez que sem ele, o bom manuseamento das
Urnas Eletrônicsa fica vulnerável.

 

4. Cumpre registrar que em caso de não realização da aquisição
aqui pretendida e ocorrer pane na única empilhadeira em
funcionamento, o prejuízo para o bom andamento do pleito
eleitoral fica evidente.

                             TERMO DE REFERÊNCIA
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5. ENTREGA
DO OBJETO E

CRITÉRIOS
DE
ACEITAÇÃO

 

5. A empresa vencedora fornecerá o item constante deste Termo de
Referência ao TRE/AL sob demanda, contra Nota de Empenho,
atendendo a necessidade da Administração.

 

5. O prazo para entrega do material não poderá ser superior a
10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de envio da
Nota de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso
de impossibilidade técnica.

 

5. O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data do
envio da Nota de empenho.

 

5. Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de
Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG,      de     
segunda      a      sexta-feira,       de       08:00h       às       13:00h      
no       Galpão       de       Urnas   do Fórum Eleitoral Des. Moura
Castro, localizado na Av.  Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL,
CEP: 57.057-    450, ou em outra data e horário previamente
combinados com os responsáveis pela SPLOG.

 

5. O material deverá ser entregue em conformidade com as
especificações constantes neste Termo  de Referência e  seus
anexos, devidamente embalado e individualizado, sem avarias,
constando em sua embalagem  informações  precisas, corretas,
claras, em língua portuguesa, sobre o produto e suas características,
como por exemplo: qualidade, quantidade, peso, composição,
garantia, prazo de validade, e demais informações que se fizerem
necessárias para   atestar a conformidade do produto recebido com
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o que foi solicitado.

 

5. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência ou em decorrência de danos provenientes do transporte,
devendo ser substituído em prazo não superior a 05 (cinco) dias
corridos, contado a partir de notificação enviada à contratada
através de e−mail ou outro    meio em caso de impossibilidade
técnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 A empresa vencedora fornecerá o item constante deste Termo de
Referência ao TRE/AL sob demanda, contra Nota de Empenho, atendendo
a necessidade da Administração.

 

5.8 O prazo para entrega do material não poderá ser superior a
10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de envio da Nota
de Empenho através de e-mail ou outro meio em caso de
impossibilidade técnica.

 

5.9. O prazo de entrega inicia sua contagem a partir da data do
envio da Nota de empenho.

 

5.10 Os materiais deverão ser entregues aos cuidados da Seção de
Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG,      de     
segunda      a      sexta-feira,       de       08:00h       às       13:00h      
no       Galpão       de       Urnas   do Fórum Eleitoral Des. Moura Castro,
localizado na Av.  Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-   
450, ou em outra data e horário previamente combinados com os
responsáveis pela SPLOG.

 

5.11. O material deverá ser entregue em conformidade com as
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6.
OBRIGAÇÕES
DA
CONTRATANTE

 

6. Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as
especificações constantes neste Termo de Referência, para fins de
aceitação e recebimento definitivo.

 

6. Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso
de impossibilidade técnica, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituído, reparado ou corrigido nos termos constantes neste
Termo de Referência.

 

6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e
seus anexos.

 

especificações constantes neste Termo  de Referência e  seus anexos,
devidamente embalado e individualizado, sem avarias, constando em sua
embalagem  informações  precisas, corretas, claras, em língua
portuguesa, sobre o produto e suas características, como por exemplo:
qualidade, quantidade, peso, composição, garantia, prazo de validade, e
demais informações que se fizerem necessárias para   atestar a
conformidade do produto recebido com o que foi solicitado.

 

5. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência ou em decorrência de danos provenientes do transporte,
devendo ser substituído em prazo não superior a 05 (cinco) dias
corridos, contado a partir de notificação enviada à contratada
através de e−mail ou outro    meio em caso de impossibilidade
técnica.
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6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Termo de Referência, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 

 

 

 

 

 

7.
OBRIGAÇÕES
DA
CONTRATADA

 

7. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no
Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto.

 

7. A Contratada deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas
condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e
declaração de optante pelo Simples (se for   o caso).

 

7. A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas
expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos.

 

7. A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas que antecede a data     da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação.

 

7. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 

 

 

 

 

8. O pagamento será feito em favor do participante vencedor,
mediante depósito bancário, após a entrega do produto no local
especificado no item 5, sem que isso implique acréscimo no preço
constante da proposta.

 

8. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 10 (dez)
dias úteis após o recebimento definitivo , desde que não haja fator
impeditivo imputável ao participante vencedor. Por eventuais
atrasos injustificados   no pagamento devido à CONTRATADA, esta
fará jus a juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao
ano.
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8. DO
PAGAMENTO

 

8. Nenhum pagamento será efetuado ao participante vencedor,
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção
monetária.

 

8. Caso o participante vencedor seja optante pelo SIMPLES, Instituição
de Educação e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se
refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou
Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532/1997,
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura,
DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme  o  caso, 
da  Instrução Normativa da SRF nº 480, de 15 de dezembro de
2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob
pena do TRE/AL efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida
norma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 1 O atraso injustificado na entrega do objeto desta contratação
sujeitará o participante a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) ao dia, até o máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor
total proposto do item em atraso, a partir  do dia imediato ao
vencimento do prazo estipulado para a entrega do material,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente

 

9. Este Tribunal poderá aplicar ao participante vencedor, garantida a
prévia defesa, as seguintes penalidades:

 

Edital 5 (0659565)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 264



 

 

 

9. DAS

PENALIDADES

a. advertência;

 

b. multa de até 10% (dez por cento) do valor para o item cotado, a
critério da Administração;

 

c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos; e

 

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os  motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10. DEMAIS
INFORMAÇÕES

 

10.1 Quando não mencionada na especificação do item, a validade da
garantia do material adquirido deverá ser

 

 

      de 01 (um) ano, no mínimo, contado a partir da data de
entrega.

 

10. Durante o período da garantia, o fornecedor obriga−se a substituir o
material, imediatamente e sem qualquer ônus para o TRE/AL, caso se
constate qualquer avaria, defeito ou circunstância que o impeça de
produzir a utilidade a que    se destina, salvo se tal condição,
comprovadamente, decorrer de motivo a que houver dado causa o
TRE/AL;

 

10. A marca dos produtos ofertados deverá constar da embalagem ou
do próprio produto.

 

10. Fica facultado ao TRE/AL solicitar imagem, amostra ou catálogo
técnico para fins de  verificação  da  conformidade do produto com
as especificações contidas neste Termo de Referência.

 

 

10. Os esclarecimentos poderão ser dirigidos à Seção de Provisão e
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Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG através de e-mail
(splog@tre-al.jus.br), contato telefônico (2122-7738) ou
pessoalmente no período das 13h às 19h de segunda de segunda a
quinta-feira e das 07:30h às 13:30h na sexta-feira, na Sede deste
Regional, localizada à Av.  Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol.

 

11. GESTÃO

 

Gestão compartilhada entre Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais - SPLOG e a Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 28/01/2020, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em 28/01/2020, às 13:12,
conforme art. 1º, III, "b",  da Lei 11.419/2006.
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    ANEXO II

                       PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  
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Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  
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CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                (   ) Sim                      (   ) Não

Em 20 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/02/2020, às 11:09, 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
0659565 e o código CRC F92B5786.

0008954-67.2019.6.02.8000 0659565v2
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Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 21/02/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

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

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00004/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0008954-67.2019 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 1  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
21/02/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  21/02/2020  às 08:00 Em 11/03/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007, 
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

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

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00004/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0008954-67.2019 Menor Preço   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 1 1 0

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

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

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

Responsável pela Autorização da Compra

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

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
21/02/2020

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

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2020NE000038

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

A partir de 21/02/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007, 
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital.

Ordenador de Despesa - Presi

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

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

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00004/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 109401 - Bateria tracionaria
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Bens Comuns Menor Preço 6.617,97

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

09/12/2019 5.869,05 09.811.654/0008-46 ACUMULADORES MOURA S A

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007, 
capacidade de carga de 1,6 toneladas.

Valor Máximo Aceitá
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EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0000396-02.2020.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 02/2020. Contratante:
TRE/AC. Contratada: VIVACE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob o n.º 27.799.059/0001-48.
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção
predial, não previsível, preventiva e corretiva para, sob demanda, realizar serviços com o
fim de manter, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, as instalações
prediais dos imóveis da Justiça Eleitoral na capital e no interior do Estado. Valor: R$
129.597,44 (cento e vinte e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e
quatro centavos). Período de Vigência: 19/02/2020 a 21/05/2020. Dotação orçamentária:
Ação - 20GP; Natureza da Despesa - 33.90.39.16; Plano Interno - IEF MANPRE. Fundamento
Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de Assinatura: 19/02/2020. Signatários:
Altamiro Dantas Cruz, Diretora-Geral do TRE/AC em exercício, e José Lucas do Nascimento,
representante da Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0003178-16.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 03/2020. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 41/2019. Validade: de 21/02/2020 a 21/02/2021.

. Item Fo r n e c e d o r Objeto UNID Q NT TOTAL (R$)

. 01 CNPJ: 24.069.938/0001-
26

Remas papel A4 Unid 5.000 82.400

. 02 CNPJ: 34.049.507/0001-
51

Caneta azul Unid 3.000 1.890,00

. 03 CNPJ: 34.049.507/0001-
51

Caneta preta Unid 100 63,00

. 04 CNPJ: 34.049.507/0001-
51

Caneta vermelha Unid 3.000 1.890,00

. 05 CNPJ: 34.049.507/0001-
51

Caneta marca-texto Unid 1.200 1.176,00

. 06 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Bloco de Notas Unid 200 498,00

. 07 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Cola branca Unid 100 82,00

. 09 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Papel Kraft Unid 1.000 500,00

. 10 CNPJ: 21.971.979/0001-
15

Prancheta Unid 400 3.840,00

. 12 CNPJ: 34.049.507/0001-
51

Clipe 3 Unid 500 835,00

. 13 CNPJ: 34.049.507/0001-
51

Pincel Atômico azul Unid 200 224,00

. 14 CNPJ: 34.049.507/0001-
51

Pincel Atômico preto Unid 200 224,00

. 15 CNPJ: 34.049.507/0001-
51

Pincel Atômico verm. Unid 200 224,00

. 16 CNPJ: 34.049.507/0001-
51

Estilete Unid 200 208,00

. 17 CNPJ: 21.971.979/0001-
15

Tesoura Unid 50 197,00

. 18 CNPJ: 01.642.507/0001-
01

Bobina Unid 300 3.240,00

. 21 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Envelope grande Unid 3.000 500,00

. 22 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Envelope médio Unid 3.000 1.080,00

. 23 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Envelope pequeno Unid 3.000 570,00

. 25 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Pasta eventos Unid 500 1.625,00

. 26 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Fita Adesiva marrom Unid 200 520,00

. 27 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Fita Adesiva transp. Unid 400 1.040,00

. 29 CNPJ: 21.971.979/0001-
15

Envelope bolha Unid 4.000 7.480,00

. 32 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Saco Unid 14 226,80

. 33 CNPJ: 63.772.925/0001-
70

Saco Unid 07 124,60

. 34 CNPJ: 21.971.979/0001-
15

Lona 4x4 Unid 50 3.500,00

. 35 CNPJ:
03.217.016.0001/49

Lona 3x2 Unid 50 2.544,00

. 36 CNPJ: 26.338.358/0001-
12

Corda Unid 1.000 770,00

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0001367-21.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação
de registro de preços, com vistas à futura contratação dos serviços de FRETAMENTO
DE AERONAVES, de acordo com as especificações contidas no termo de referência
(Anexo I do edital), que integra este ato convocatório. Para elaboração de suas
propostas, os licitantes deverão observar exclusivamente a descrição do objeto definida
no edital, que sempre prevalecerá em face das especificações vinculadas aos códigos
do CATMAT.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 21/02/2020 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, N.º 1389, Bosque - Rio
Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00005-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 21/02/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 10/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 20/02/2020) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000375-96.2020. Objeto: Aquisição de concertinas duplas , para segurança
patrimonial do cartório da 15ª Zona Eleitoral (Rio Largo), com instalação, conforme
especificações e condições assentadas no edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
21/02/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00003-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 21/02/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 10/03/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 20/02/2020) 70011-00001-2019NE000038

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008954-67.2019. Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para
empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007, capacidade de
carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 21/02/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00004-2020. Entrega das Propostas: a partir de 21/02/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/03/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 20/02/2020) 70011-00001-2020NE000038

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019, de execução indireta de prestação de
serviços de seguro de veículos. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa MAPFRE
SEGUROS GERAIS SA. Objeto: Altera as Cláusulas Segunda e Nona do instrumento principal,
para fins de exclusão e inclusão de veículos que acarretará um acréscimo de R$ 246,52
(duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). VALOR: O valor total do
Contrato passa a ser de R$ 20.246,52 (vinte mil e duzentos e quarenta e seis reais e
cinquenta e dois centavos). DATA DE ASSINATURA: em 20/02/2020. Signatários: Des.
Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Sr. PAULO ROBERTO MARTINS,
representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 4933/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 01/2020. Objeto:
prestação de serviços continuados da categoria auxiliar de serviços gerais em apoio às
atividades realizadas pelas Seções de Gestão de Patrimônio e de Gestão de Almoxarifado
da Coordenadoria de Material e Patrimônio. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.
38/2019. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA :
JF TECNOLOGIA EIRELI. CNPJ: 12.891.300/0001-97. Fundamentação Legal: Lei n.
10.520/2002 e alterações posteriores, e na Lei n. 8.666/1993. Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013 e 02.061.0570.4269.0001. Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de publicação. Valor mensal de R$ 16.360,08
(dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e oito centavos), perfazendo um valor anual de
R$ 196.320,96 (cento e noventa e seis mil, trezentos e vinte reais e noventa e seis
centavos). Data da Assinatura: 19/02/2020. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS A B DA L A
SIMÕES, pelo Contratante, e o Sr. FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO, pela
Contratada.

R E T I F I C AÇ ÃO

No Processo: PAD 5351/2018, publicado no DOU n. 110, de 11/06/2018, seção
3, pág. n. 161, onde se lê "Prazo de Vigência: de 05/11/2018 até o dia 19/12/2018", leia-
se "Prazo de Vigência: de 05/11/2018 até o dia 19/12/2019".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: contratação de empresa de Serviço Autônomo de Água e
Esgoto. Contratado: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO
NORTE-CE, CNPJ: 07.625.932/0001-79. Fundamento: art. 25, Caput, da Lei n.º 8.666/93 e
Processo PAD n.º 18.678/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE.
Data: 17/02/2020.

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: contratação de empresa de Serviço Autônomo de Água e
Esgoto. Contratado: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUATU -CE,
CNPJ: 07.508.138/0001-45. Fundamento: art. 25, Caput, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD
n.º 18.679/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data:
17/02/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

5º Termo de aditamento ao contrato n° 20/2015, firmado em 18/02/2020, com a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. (CNPJ: 34.028.316/0007-07); Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência do contrato administrativo nº 20/2015 por mais 12 meses. Fundamento
Legal: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93; Processo SEI: 0001670-63.2016.6.07.8100;
Signatários: Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF, Sr.
Rafael de Lima Bema e a Sra. Aline Kainickam de Andrade Silva.
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 01/2020
SEI 0008362-23.2019.6.02.8000

Data: 19/02/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de lanches.

Valor Unitário Estimado: R$ 22,85
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 02/2020
SEI 0000659-07.2020.6.02.8000

Data: 04/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Valor Unitário Estimado: R$ 3.568,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, conforme o edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007,
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Documentos:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.

À PREG,

para realização do certame.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/02/2020, às 11:35, 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?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2020.
Sr, Coordenador, 
 
Reporto-me no presente para solicitar, junto à Unidade

responsável pela elaboração do Termo de Referência, Pregão
04/2020,  cujo objeto diz respeito à aquisição de bateria tracionaria
24V para empilhadeira Paletrans,  modelo PT-1654, movida à
eletricidade, Ano 2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas,
resposta ao pedido de esclarecimento,  evento sei nº 0663145.

 
Cordialmente.
 
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/03/2020, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0663136 e o código CRC BF4D1E71.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2020.
Srª Secretária de Administração Substituta.
 
Certifico que, até o presente momento, as Unidades

envolvidas na elaboração do Termo de Referência, Pregão
04/2020, não responderam ao pedido de esclarecimento anexo
ao evento sei nº 0663145.

 
Cordialmente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 10/03/2020, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665963 e o código CRC 8E9ADC73.

0008954-67.2019.6.02.8000 0665963v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que, após análise do histórico do procedimento, 
seu último andamento nesta unidade ocorreu em 23/01/2020, às
17:53.

Certifico, ainda, acerca da impossibilidade de apresentar
resposta ao pedido de esclarecimento (0663145) em razão de o envio
a esta unidade ter ocorrido apenas às 18:31h do dia 10/03/2020,
sendo devidamente recepcionado às 18:32h.

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 11/03/2020, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LENILDA DA PAZ BARROS, Assistente III,
em 11/03/2020, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666497 e o código CRC 6C37FDE3.

0008954-67.2019.6.02.8000 0666497v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2020.
À
SPLOG
 
Para que a unidade se manifeste acerca do prazo

solicitado no evento 0663145, considerando o item 10.6 do
Termo de Referência (0648513).

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO JACKSON GOMES LEITÃO,
Analista Judiciário, em 11/03/2020, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666506 e o código CRC CECBE0F4.

0008954-67.2019.6.02.8000 0666506v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2020.
 
Em atenção ao Despacho PREG 0665963, sigam os

autos à SPLOG para que, à vista dos elementos constantes dos
autos e de possíveis informaçõs adicionais obtidas durante a
instrução, pronuncie-se acerca do prazo de entrega exigido no
instrumento convocatório, em atenção ao Pedido de
Esclarecimento de que trata o doc. 0663145.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 11/03/2020, às 14:33, 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
0666662 e o código CRC BB6FFDED.

0008954-67.2019.6.02.8000 0666662v1

Despacho GSAD 0666662         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 287
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]̄yWXOuxYOT±w<C?><FPyXŜ�X̂<̄yy±w<~YyWOPyXSZY<�::<Â<UTO[ROT<?;@<X<TUZROT<@�@

Ãaqrd�b̄EQ̂w<UTS~X̂<~Yy<°<ST<}OXSZX<}YOTy<X�~UR¿\Ŷ<WXUY<WOX[YXPOY±
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..81586161
.:;6:;/.

_][̀ -[ac[\\eĥ0
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2020.
Srª Secretária de Administração Substituta, 
 
Reporto-me no presente para informar o fracasso do

pregão 04/2020, considerando que os paticipantes não alcançaram o
valor estimado pela Administração, registros contidos nos dcumentos
anexos aos presentes autos eletrônicos, Ata evento sei nº 0666745;
certidão comprasnet de praticipantes e seus respectivos valores
propostos 0666747.

Pelo exposto, seguem os autos para as providências de
estilo.

Cordialmente.
 
PREGOEIRO

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/03/2020, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666753 e o código CRC C09CF676.

0008954-67.2019.6.02.8000 0666753v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Tendo em vista o resultado do certame, conforme

consta do Despacho PREG 0666753, e considerando a
necessidade precípua da aquisição pretendida para a
continuidade dos serviços de manutenção de urnas
eletrônicas, solicito urgente instrução de contratação direta,
com fundamento no inciso V, do art. 24, da Lei nº 8.666/93,
aplicável, segundo entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, à hipótese de licitação fracassada.  

Assinalo, com fulcro na instrução processual e nos
debates das reuniões da Comissão Permanente
de Planejamento de Eleições, que o prejuízo de um novo
fracasso poderá comprometer, consideravelmente, os
trabalhos de manutenção das urnas e de conseguinte o
próprio processo eleitoral, razão maior para a presente
proposição de contratação direta.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/03/2020, às 13:38, 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
0668272 e o código CRC 27E951D3.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.811.654/0008-46

Razão Social: ACUMULADORES MOURA S A

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/01/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/05/2020

FGTS 31/03/2020

Trabalhista Validade: 05/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/12/2019 (*)

Receita Municipal Validade: 11/10/2019 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 17/03/2020 14:13 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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02509594451Usuário:

17/03/2020 14:16:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

ACUMULADORES MOURA S A Adimplente09811654

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 17/03/2020 14:17:34 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ACUMULADORES MOURA S A 

CNPJ: 09.811.654/0008-46 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Recife, 16 de março de 2020

Proposta: 08_03 T.R.E - Alagoas

À  Tribunal Regional Eleitoral - Alagoas

Maceió - AL
Tel:(82)2122-7738 

1. Rede de Serviços Moura

Informações do Pedido:

REDE DE SERVIÇOS MOURA - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Felix Damasceno - 382
CEP: 54400-340

FONE: (81) 2121 7098 / 0800 701 2021 
CNPJ: 31.632.765/0001-78
Inscrição Estadual: 0794222-25
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Recife, 16 de março de 2020

Proposta: 08_03 T.R.E - Alagoas

Att: Sr (a). Leonardo Pereira

À  Tribunal Regional Eleitoral - Alagoas

Maceió - AL
Tel:(82)2122-7738 

1. Rede de Serviços Moura

Informações do Pedido:

REDE DE SERVIÇOS MOURA - PERNAMBUCO

Endereço: Rua José Felix Damasceno - 382
CEP: 54400-340

FONE: (81) 2121 7098 / 0800 701 2021 
CNPJ: 31.632.765/0001-78
Inscrição Estadual: 0794222-25

Baseado no know-how do Grupo Moura que atua há mais de 60 anos no mercado, a Rede 

de Serviços Moura traz soluções completas em venda, manutenção, locação,  logística 

reversa, monitoramento e gestão de sala de baterias, além dos melhores produtos para os 

setores tracionário, estacionário e metroferroviário. Ou seja, um portifólio completo e 

excluisvo para atender às altíssimas exigências do mercado industrial. 

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta comercial de fornecimento, na certeza 

de que temos plena condição em atender os mais altos níveis de exigência.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.
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2. Descrição do Produto e Características Técnicas

Comprimento 

(mm)

Largura 

(mm)

Altura 

(mm)

73572 24 324 800 215 585

2.1 Principais Características:

Grade Laminada com liga de alta resistência à corrosão;

Vida útil prolongada mesmo em altas temperaturas de operação e em condições severas;

3. Preços e Condições Comerciais

73572 1 R$5.325,23 R$6.124,01

x SIM NÃO

3.1 Impostos

IPI ICMS COFINS PIS

15,00% 12,00% 7,60% 1,65%

3.2 Frete: CIF (por conta do fornecedor)

3.3 Condição Pagamento: 30 DDF (Para outras condições, favor nos consultar)

3.4 Prazo de Entrega: 45 dias a contar da data de colocação do pedido

3.5 Validade da Proposta: 40 dias.

Código Bateria
Valor Unitário

S/ IMPOSTOS

VALOR TOTAL

C/ IMPOSTOS 

PREÇO LOGÍSTICA REVERSA?

* Impostos inclusos no valor

Alíquotas de Faturamento

Valor Unitário

S/ IMPOSTOS

Código 

Bateria

Tensão

Nominal (V)

Capacidade (Ah) 

20 horas

VALOR TOTAL

C/ IMPOSTOS 

 QTD 

COM BASE DE TROCA

Dimensões Nominais

SEM BASE DE TROCA
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4. Programa Ambiental Moura

Solicite a coleta de sua bateria inservível conosco.

Executivo de Vendas - Departamento Comercial

Fone:Rede de Serviços Moura - PE

Celular:Fone: (21) 2121.7098

E-mail:Celular: (81)9 9235-2265

E-mail: danilo.pereira@grupomoura.com

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

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0668272, considerando-

se ainda a instrução anterior desta seção para contratação direta,
Despacho SEIC 0642887, solicitamos a revalidação da proposta
da empresa Acumuladores Moura S/A, CNPJ nº 09.811.654/0008-46,
pelo valor atualizado de R$6.124,01 (seis mil cento e vinte e quatro
reais e um centavo) , com logística reversa, conforme proposta de
preço atualizada (evento 0668909), por dispensa de licitação,
fundamento no inciso V, do art. 24, da Lei nº 8.666/93.

 
Por oportuno, juntamos as certidões atualizadas e demais

documentos da empresa Acumuladores Moura S/A (0668906 e
0639709).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 17/03/2020, às 14:33, 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
0668913 e o código CRC 5504E924.

0008954-67.2019.6.02.8000 0668913v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
 
À AJ-DG para análise de conformidade.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2020, às 17:38, 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
0668977 e o código CRC DFA94330.

0008954-67.2019.6.02.8000 0668977v1
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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 : 0008954-67.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 24, V. PREGÃO FRACASSADO Nº 04/2020

 

Parecer nº 498 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
 

Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, no
trato da questão suscitada pelo Senhor Pregoeiro
(0666753) acerca do insucesso do Pregão Eletrônico nº
04/2020, que visava à aquisição de bateria tracionária 24V
para empilhadeira Paletrans. 

Conforme frisou o Senhor Secretário de
Administração (0668272), tendo em vista o resultado do
certame, conforme consta do Despacho PREG 0666753, e
considerando a necessidade precípua da aquisição pretendida
para a continuidade dos serviços de manutenção de urnas
eletrônicas, o prejuízo de um novo fracasso
poderia comprometer, consideravelmente, os trabalhos de
manutenção das urnas e de conseguinte o próprio processo
eleitoral, razão para a presente proposição de contratação
direta, com fundamento no inciso V, do art. 24, da Lei nº
8.666/93, aplicável, segundo entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, à hipótese de licitação fracassada.  

Dado o caráter urgente da demanda, analisa-se
aqui, a possibilidade de autorização da contratação direta da
empresa Acumuladores Moura S/A, CNPJ nº 09.811.654/0008-
46, pelo valor atualizado de R$ 6.124,01 (seis mil cento e
vinte e quatro reais e um centavo), com logística reversa,
conforme proposta de preço atualizada (0668909), para
aquisição do item objeto do Pregão Eletrônico nº 04/2020.

 
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
De início, vejamos o que dispõe a Lei de Licitações

acerca desta hipótese de dispensa:
"Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;"
 

Nesse  sentido, de interesse trazer à baila trechos
de elucidativos estudos, publicados no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para a prestação de
consultoria em licitações e contratos, litteris:

 
“DOUTRINA - 533/208/JUN/2011
CONTRATAÇÕES MOTIVADAS POR
LICITAÇÕES DESERTAS
E FRACASSADAS
por ALDEM JOHNSTON BARBOSA
ARAÚJO
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(...)
“Essa hipótese de dispensa de licitação,
também cognominada de
‘licitação deserta ou fracassada’,
como a hipótese do inciso anterior,
igualmente exige o atendimento de
requisitos sem os quais não poderá ser
legitimada a contratação direta.
São eles:
a) ocorrência de licitação anterior;
b) ausência de interessados;
c) risco de prejuízo caracterizado ou
demasiadamente aumentado pela demora
decorrente de processo licitatório;
d) evitabilidade do prejuízo mediante
contratação direta;
e) manutenção das condições ofertadas
no ato convocatório anterior.”
 
"PERGUNTAS E RESPOSTAS -
328/146/ABR/2006
 
PERGUNTA 3 - DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Qual o alcance da expressão
“condições preestabelecidas” contida
na hipótese de dispensa prevista no
inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93?
Tal expressão abarca somente as
especificações do objeto da licitação
que resultou deserta, ou todas as
exigências editalícias, inclusive as
habilitatórias?
O inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93
dispõe:
Art. 24 É dispensável a licitação:
(...)
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para
a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas;"

 
Com base no teor do art. 24, inc. V,  da Lei nº

8.666/93, podem-se elencar os seguintes requisitos
condicionantes da aplicabilidade dessa hipótese de dispensa:

a) que a licitação anterior tenha sido
declarada deserta (nenhum interessado
tenha comparecido);
b) que a repetição do certame licitatório
acarrete prejuízo à Administração
(situação que deverá restar justificada no
respectivo processo administrativo);
c) que a aquisição direta contemple todas
as condições exigidas no edital e em seus
anexos.
 

Com relação ao terceiro requisito acima elencado,
deve-se esclarecer que, por uma questão de isonomia, deverão
ser mantidas no contrato celebrado por dispensa todas as
condições exigidas para fins de habilitação e de execução do
contrato.

Então, tanto os documentos exigidos no certame
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anterior para fins de atendimento dos requisitos previstos do
art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, quanto os aspectos
concernentes à descrição do objeto e suas
especificações mínimas, tais como quantidades,
estimativa de preços, prazos de entrega, multas e os
respectivos percentuais aplicáveis (Decisão TCU nº
035/96) deverão ser observados no contrato celebrado
por dispensa com base no art. 24, inc. V, da Lei nº
8.666/93.

Tal imposição – manutenção de todas as condições
preestabelecidas – tem a finalidade de evitar que sejam feitas
exigências, quando da elaboração do instrumento
convocatório, que inviabilizem a licitação ou tornem o
certame deserto, com o intuito de possibilitar a contratação
direta com determinada empresa, evidenciando burla à
licitação e ao princípio da isonomia.

Resta claro, assim, que a expressão condições
preestabelecidas, contida na hipótese de dispensa prevista
no inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93, alcança todas as
exigências do edital da licitação que resultou deserta, tanto as
relativas à habilitação, como as concernentes à execução do
objeto.

 
 Observe-se também o que preconiza o Tribunal de

Contas da União acerca do tema, tal como obtido
no mesmo site:

 
17789 - Contratação pública –
Dispensa – Licitação fracassada –
Possibilidade – Requisitos a serem
observados – TCU
Acerca da possibilidade de contratação
por dispensa com fulcro no art. 24, inc. V,
da Lei n° 8.666/93, nos casos em que o
certame restar fracassado, o Plenário do
TCU se pronunciou no sentido de que “o
fundamento jurídico último, a ratio juris,
do inciso V do art. 24 da Lei na 8.666/93 é
obstar a ocorrência de algum prejuízo à
Administração por conta da injustificada
repetição de um procedimento licitatório,
autorizando-se a contratação direta
quando a licitação anteriormente
realizada, por razões alheias à ação do
Poder Público, não logra êxito”. O Relator
ressaltou, contudo, que alguns requisitos
devem ser observados: “Por evidente,
essa alegada possibilidade de ocorrência
de prejuízo à Administração por conta da
repetição do certame, assim como a
presumível eliminação daquele prejuízo
com a imediata contratação direta, deverá
ser convincentemente demonstrada por
parte do órgão ou entidade desejoso de
contratar (...). Por igual, só é possível
cogitar-se da dispensa de licitação sob a
guarida do aludido preceito legal se o
desinteresse por parte dos eventuais
licitantes não tiver sido determinado por
condições injustificadamente restritivas
inseridas pela Administração nas regras
regentes do certame”. E concluiu
que: “Portanto, consolidando o até
aqui exposto, entendo legítimo
concluir que em tese seria possível a
invocação do inciso V do art. 24 da
Lei 8.666/93 para respaldar a
contratação direta também nas
hipóteses de licitação
fracassada”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão
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n° 533/2001, Plenário, Rel. Min. Adylson
Motta, j. em 08.08.2001.)
 

Como se pode concluir do acima exposto, a
dispensa de licitação em casos de licitação deserta
/ fracassada, exige alguns requisitos além da comprovação de
prejuízo à Administração, tais como a ausência de imposição
de condições demasiadamente restritivas aos possíveis
licitantes.
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO 
 

Constam dos autos os seguintes documentos:
a) edital do Pregão nº 04/2020  (0659563);
comprovante de publicação do DOU
(0660158); 
b) ata do pregão fracassado (0666745);
c) proposta da empresa, cujo valor é
inferior ao estimado pela Administração e
divulgado no instrumento convocatório
(0668909);
d) consulta SICAF, CADIN, consulta
consolidada TCU, CEIS e CNJ  (0668906); 
e) Declaração de Inexistência de
Nepotismo - (0639709).

 
Ausentes, porém, as declarações exigidas no item

3.4 do edital:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as
condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a
habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em
conformidade com as exigências
editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma
independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de
setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;
h) que os materiais são confeccionados
por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da
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deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

 

Ademais, verificamos que a certidão negativa
relativa aos tributos estaduais encontra-se vencida. 

 
4. CONCLUSÃO
 

Em vista das pendências relatadas no item anterior,
seguem os autos à SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 19/03/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/03/2020, às 15:39, 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
0670156 e o código CRC 5E369C68.

0008954-67.2019.6.02.8000 0670156v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.
Retornem os autos à SEIC/COMAP, para

complemento da instrução, em acordo com o Parecer 498, da
AJ-DG (0670156).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2020, às 20:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670688 e o código CRC B439090F.

0008954-67.2019.6.02.8000 0670688v1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

19/03/2020Data de Emissão:Número: 2020.000002011981-01

Bairro: ZONA RURAL

CNAE Principal:CNPJ: 2721-0/0009.811.654/0008-46 55.150-0000247046-28

ACUMULADORES MOURA S/A

SITIO GAVIAO, null 

Inscrição Estadual: CEP:

Município:

Endereço:

BELO JARDIM

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

16/06/2020

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 
órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 
do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

19/03/2020 21:24:24Emitido em:
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E-mail - 0670698

Data de Envio: 
  19/03/2020 21:35:24

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

Para:
    danilo.pereira@grupomoura.com

Assunto: 
  DECLARAÇÕES EXIGIDAS - 0008954-67.2019.6.02.8000 - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Danilo,

Como fora informado via telefone, esta contratação direta se efetua em decorrência de um pregão
fracassado e para tanto é necessário cumprimentos as regras editalícias, em anexo, a seguir e necessária
para ciência e aceite das mesmas, de forma escrita, assinada e reenviada para juntada ao processo de
contratação:

declarações exigidas no item 3.4 do edital:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2,
de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais são confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.

Ressaltamos a necessidade urgente para continuidade do feito.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
antoniopinheiro@tre-al.jus.br

Anexos:
    Certidao_0670697_RelatorioCertidaoNegativaInscrito.pdf.pdf
    Edital_0659563_04___pe___aquisicao_de_baterias____SEI__0008954_67.2019___NOVO_DECRETO.pdf
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E-mail - 0670765

Data de Envio: 
  20/03/2020 08:52:38

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

Para:
    danilo.pereira@grupomoura.com
    danillo.pereira@grupomoura.com

Assunto: 
  DECLARAÇÕES EXIGIDAS - 0008954-67.2019.6.02.8000 - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Danilo,

Como fora informado via telefone, esta contratação direta se efetua em decorrência de um pregão
fracassado e para tanto é necessário cumprimentos as regras editalícias, em anexo, a seguir e necessária
para ciência e aceite das mesmas, de forma escrita, assinada e reenviada para juntada ao processo de
contratação:

declarações exigidas no item 3.4 do edital:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2,
de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais são confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.

Ressaltamos a necessidade urgente para continuidade do feito.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
antoniopinheiro@tre-al.jus.br

Anexos:
    Certidao_0670697_RelatorioCertidaoNegativaInscrito.pdf.pdf
    Edital_0659563_04___pe___aquisicao_de_baterias____SEI__0008954_67.2019___NOVO_DECRETO.pdf
    E_mail_0670698.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que esta Seção de
Instrução de Contratações-SEIC entrou em contato com a empresa
na pessoa de Danilo Pereira, que nos informou que está
providenciando a documentação conclusiva para a contratação
pretendida. E, por nada mais constar, eu Antonio Matias de Pinheiro
Júnior, Chefe de Seção, lavrei a presente Certidão, que dato e assino
digitalmente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 23/03/2020, às 13:38, 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
0671336 e o código CRC 7E93947C.

0008954-67.2019.6.02.8000 0671336v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
À
SPLOG
 
Para ciência da certidão 0671336 .

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 25/03/2020, às 12:09, 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
0672521 e o código CRC D03E6CD2.

0008954-67.2019.6.02.8000 0672521v1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/03/2020 16:43:10 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ACUMULADORES MOURA S A 

CNPJ: 09.811.654/0008-46 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Página: 0001

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 063C.F076.3325.3408

Cetidão gerada em 30/5/2018 10:20:41
PROTOCOLO SIARCO 18/912555-1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A

NIRE 26.3.0002763-1

ATO 008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTR

EVENTO(S) 008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

019 - ESTATUTO SOCIAL

ASSINADO POR

ARQUIVADO EM 30/5/2018 10:20:41
AUTENTICIDADE 063C.F076.3325.3408
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=063CF07633253408

Recife, 30 de maio de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 18/912555-1 PROTOCOLADO 25/5/2018 09:25:54
Nº ARQUIVAMENTO 20189125551 ARQUIVADO 30/5/2018 10:20:41

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A

Documento disponibilizado a 059.098.654-63 - Leonardo de Godoy Maciel
Data - 01/06/2018 09:42:02
Código de Autenticação 063C.F076.3325.3408
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=063CF07633253408

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA
COSTA:36679631491
Date: 2018.06.01 09:42:04 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

Signature Not Verified
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Documento disponibilizado a 059.098.654-63 - Leonardo de Godoy Maciel
Data - 30/5/2018 10:20:41
Código de Autenticação 063C.F076.3325.3408
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=063CF07633253408

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0002 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 18/912555-1 PROTOCOLADO 25/5/2018 09:25:54
Nº ARQUIVAMENTO 20189125551 ARQUIVADO 30/5/2018 10:20:41

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A
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Documento disponibilizado a 059.098.654-63 - Leonardo de Godoy Maciel
Data - 30/5/2018 10:20:41
Código de Autenticação 063C.F076.3325.3408
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=063CF07633253408

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0003 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 18/912555-1 PROTOCOLADO 25/5/2018 09:25:54
Nº ARQUIVAMENTO 20189125551 ARQUIVADO 30/5/2018 10:20:41

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A
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Documento disponibilizado a 059.098.654-63 - Leonardo de Godoy Maciel
Data - 30/5/2018 10:20:41
Código de Autenticação 063C.F076.3325.3408
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=063CF07633253408

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0004 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 18/912555-1 PROTOCOLADO 25/5/2018 09:25:54
Nº ARQUIVAMENTO 20189125551 ARQUIVADO 30/5/2018 10:20:41

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A
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Documento disponibilizado a 059.098.654-63 - Leonardo de Godoy Maciel
Data - 30/5/2018 10:20:41
Código de Autenticação 063C.F076.3325.3408
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=063CF07633253408

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0005 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 18/912555-1 PROTOCOLADO 25/5/2018 09:25:54
Nº ARQUIVAMENTO 20189125551 ARQUIVADO 30/5/2018 10:20:41

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A
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Documento disponibilizado a 059.098.654-63 - Leonardo de Godoy Maciel
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Número da Certidão: 2020.000001647724-41

Razão Social: ACUMULADORES MOURA S/A

Endereço: SITIO GAVIAO, ZONA RURAL, BELO JARDIM - PE, CEP: 55150000

09.811.654/0008-46

DADOS DO CONTRIBUINTE

28/02/2020Data de Emissão:

CNPJ:

Esta certidão é válida até 27/05/2020 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página 1
Emitido em: 28/02/2020 16:38:16

 de 1
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14/09/2018 Perfil do Contribuinte

http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_trb_gcc/PRConsultarExtratoCadastroContribuinteSINTEGRA 1/1

 
Identificação

Inscrição
Estadual do
Contribuinte:

0247046-280247046-28

CPF/CNPJ: 09.811.654/0008-4609.811.654/0008-46

Razão Social: ACUMULADORES MOURA S/AACUMULADORES MOURA S/A

Nome
Fantasia:   

Endereço

CEP: 55.150-00055.150-000

Rua: SITIO GAVIAOSITIO GAVIAO

Número:

Complemento:   

Bairro: ZONA RURALZONA RURAL

Municipio: BELO JARDIMBELO JARDIM

Municipio
IBGE: 17061706

Estado: PEPE

Telefone : 9999  3726104437261044

Email:   
Informações
Complementares

Natureza
Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADASOCIEDADE ANONIMA FECHADA

Capital Social: 1.333.600.102,421.333.600.102,42

Regime: NORMALNORMAL

Situação
SINTEGRA: ATIVOATIVO

Situação
Contribuinte: ATIVOATIVO

Data desta
Situação
Cadastral:

25/03/200325/03/2003

Atividades
Econômicas

Atividade
Principal:

2721-0/002721-0/00

FABRICACAO DE PILHAS, BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS, EXCETO PARA VEICULOS AUTOMOTORESFABRICACAO DE PILHAS, BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS, EXCETO PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Atividade
Secundária:

2722-8/012722-8/01

FABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES PARA VEICULOS AUTOMOTORESFABRICACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES

3313-9/023313-9/02

MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS, EXCETO PARA VEICULOSMANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS, EXCETO PARA VEICULOS

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.
Consulta realizada: Sexta-Feira, 14 de Setembro de 2018 às 13:23:36.

Voltar (v)Voltar (v)

Menu Principal (u)Menu Principal (u) Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRARelação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Página: 0001

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 1590.A07C.689D.3416

Cetidão gerada em 30/5/2019 10:57:58
PROTOCOLO SIARCO 19/908833-0

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A

NIRE 26.3.0002763-1

ATO 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA

EVENTO(S) 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ASSINADO POR

AUTENTICIDADE 1590.A07C.689D.3416
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1590A07C689D3416

Recife, 04 de junho de 2019

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 19/908833-0 PROTOCOLADO 24/5/2019 12:03:35
Nº ARQUIVAMENTO 20199088330 ARQUIVADO 30/5/2019 10:57:58

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A

Documento disponibilizado a 066.375.684-73 - Adriana Gomes dos Santos
Data do download - 04/06/2019 01:59:25
Código de Autenticação 1590.A07C.689D.3416
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1590A07C689D3416

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2019.06.04 13:59:26 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

Signature Not Verified

Certidão Atualizadas e documentos legais da empresa Moura (0672959)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 343



Documento disponibilizado a 066.375.684-73 - Adriana Gomes dos Santos
Data - 30/5/2019 10:57:58
Código de Autenticação 1590.A07C.689D.3416
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1590A07C689D3416

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0002 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 19/908833-0 PROTOCOLADO 24/5/2019 12:03:35
Nº ARQUIVAMENTO 20199088330 ARQUIVADO 30/5/2019 10:57:58

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A

Certidão Atualizadas e documentos legais da empresa Moura (0672959)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 344



Documento disponibilizado a 066.375.684-73 - Adriana Gomes dos Santos
Data - 30/5/2019 10:57:58
Código de Autenticação 1590.A07C.689D.3416
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1590A07C689D3416

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0003 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 19/908833-0 PROTOCOLADO 24/5/2019 12:03:35
Nº ARQUIVAMENTO 20199088330 ARQUIVADO 30/5/2019 10:57:58

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A

Certidão Atualizadas e documentos legais da empresa Moura (0672959)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 345



Documento disponibilizado a 066.375.684-73 - Adriana Gomes dos Santos
Data - 30/5/2019 10:57:58
Código de Autenticação 1590.A07C.689D.3416
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1590A07C689D3416

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0004 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 19/908833-0 PROTOCOLADO 24/5/2019 12:03:35
Nº ARQUIVAMENTO 20199088330 ARQUIVADO 30/5/2019 10:57:58

EMPRESA ACUMULADORES MOURA S/A

Certidão Atualizadas e documentos legais da empresa Moura (0672959)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 346



Documento disponibilizado a 066.375.684-73 - Adriana Gomes dos Santos
Data - 30/5/2019 10:57:58
Código de Autenticação 1590.A07C.689D.3416
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1590A07C689D3416

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0005 
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NIRE 26.3.0002763-1

Nº PROTOCOLO 19/908833-0 PROTOCOLADO 24/5/2019 12:03:35
Nº ARQUIVAMENTO 20199088330 ARQUIVADO 30/5/2019 10:57:58
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24/03/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.811.654/0008-46
Razão Social:ACUMULADORES MOURA SA
Endereço: SITI GAVIAO SN / ZONA RURAL / BELO JARDIM / PE / 55150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/03/2020 a 19/04/2020 

Certificação Número: 2020032102042061161023

Informação obtida em 24/03/2020 16:44:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

20/02/2020Data de Emissão:Número: 2020.000001513773-34

Bairro: ZONA RURAL

CNAE Principal:CNPJ: 2721-0/0009.811.654/0008-46 55.150-0000247046-28

ACUMULADORES MOURA S/A

SITIO GAVIAO, null 

Inscrição Estadual: CEP:

Município:

Endereço:

BELO JARDIM

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

19/05/2020

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 
órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 
do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

20/02/2020 13:43:50Emitido em:
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

27/11/2019Data de Emissão:Número: 2019.000007627591-29

Bairro: ZONA RURAL

CNAE Principal:CNPJ: 2721-0/0009.811.654/0008-46 55.150-0000247046-28

ACUMULADORES MOURA S/A

SITIO GAVIAO, null 

Inscrição Estadual: CEP:

Município:

Endereço:

BELO JARDIM

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

24/02/2020

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 
órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 
do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

27/11/2019 08:36:53Emitido em:
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25/11/2019

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ACUMULADORES MOURA S A
CNPJ: 09.811.654/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:03:31 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2020.
Código de controle da certidão: FE0F.60EC.B4E6.331A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: 
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Observações PGFN: 
Certidão expedida em razão de decisão judicial proferida nos autos n.
 1009449-79.2019.4.01.3800.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ACUMULADORES MOURA S A

                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.811.654/0008-46

Certidão nº: 188987918/2019

Expedição: 12/11/2019, às 09:31:44

Validade: 09/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

C e r t i f i c a - s e  q u e  A C U M U L A D O R E S  M O U R A  S  A

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

09.811.654/0008-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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28/10/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
09.811.654/0008-46
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
27/02/2003 

 
NOME EMPRESARIAL 
ACUMULADORES MOURA S A 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
27.21-0-00 - Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
27.22-8-01 - Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores 
33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

 
LOGRADOURO 
SIT GAVIAO 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 

 
CEP 
55.150-001 

BAIRRO/DISTRITO 
ZONA RURAL 

MUNICÍPIO 
BELO JARDIM 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MICKAEL.FERREIRA@GRUPOMOURA.COM 

TELEFONE 
(81) 3411-1159 / (81) 3411-1151 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/10/2019 às 10:35:44 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
Senhor Coordenadora,
 
Uma vez cumpridas as orientações da AJ-DG

evento 0670156, vide certidões eventos 0670697 e 0672959, e
ainda a declaração exigida no item 3.4 do edital,
evento 0673600, evoluo os autos para continuidade.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/03/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673601 e o código CRC 7B27437D.

0008954-67.2019.6.02.8000 0673601v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Após atendidas as solicitações contidas no Parecer

498, 0670156, por meio do Despacho SEIC 0673601, devolvo
os presentes autos para continuidade da análise.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/03/2020, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673740 e o código CRC DEA921AF.

0008954-67.2019.6.02.8000 0673740v1
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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 : 0008954-67.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 24, V. PREGÃO FRACASSADO Nº 04/2020

 

Parecer nº 585 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 

Retornam a esta AJ-DG os presentes autos
eletrônicos, no trato da questão suscitada pelo Senhor
Pregoeiro (0666753) acerca do insucesso do Pregão
Eletrônico nº 04/2020, que visava à aquisição de bateria
tracionária 24V para empilhadeira Paletrans, após o
atendimento das diligências solicitadas no Parecer 498
(0670156).

Foram juntados os seguintes documentos: Certidão
negativa de tributos estaduais (0670697) e as
declarações exigidas no item 3.4 do edital (0673600):

a) que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as
condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a
habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em
conformidade com as exigências
editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma
independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de
setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;
h) que os materiais são confeccionados
por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93

Parecer 585 (0673847)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 357



da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
 

 
Pelo exposto, sanadas as pendências apontadas, em

complemento ao antedito Parecer (0670156) e diante da
situação de dispensa verificada, conforme art. 24, V da Lei nº
8.666/93, esta AJ-DG opina pela possibilidade da contratação
da empresa Acumuladores Moura S/A, CNPJ nº
09.811.654/0008-46, pelo valor total de R$ 6.124,01 (seis
mil cento e vinte e quatro reais e um centavo), com logística
reversa, conforme proposta de preço atualizada (0668909),
para aquisição do item objeto do Pregão Eletrônico nº
04/2020, sendo também certo que tal entendimento encontra
amparo na mais abalizada doutrina e na jurisprudência do
Tribunal de Contas da União,  desde que observadas todas
as condições impostas pelo edital que regrou a
licitação fracassada.

 
À consideração superior.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 27/03/2020, às 10:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673847 e o código CRC 5F223106.

0008954-67.2019.6.02.8000 0673847v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 27 de março de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a instrução promovida nestes autos, e

considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral, por meio do Parecer 585 (0673847), entendo que deva haver,
nos termos do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, a contratação direta,
por dispensa de licitação, da Empresa Acumuladores Moura S/A,
inscrito no CNPJ sob o nº 09.811.654/0008-46, para aquisição do
item objeto do Pregão Eletrônico nº 04/2020, no valor total de R$
6.124,01 (seis mil cento e vinte e quatro reais e um
centavo), conforme proposta comercial (0668909),  sendo também
certo que tal entendimento encontra amparo na mais abalizada
doutrina e na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, desde
que observadas todas as condições impostas pelo edital que regrou a
licitação fracassada.

Com essas informações, elevo os presentes autos à
análise de Vossa Excelência, para, aquiescendo com a situação aqui
exposta, ratificá-la, nos termos do art. 26 do citado diploma legal.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/03/2020, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674017 e o código CRC 5DFFDE94.

0008954-67.2019.6.02.8000 0674017v1
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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 : 0008954-67.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : AUTORIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 24, V. PREGÃO FRACASSADO Nº 04/2020.

 

Decisão nº 848 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, tendo em vista a
manifestação exarada pelo Sr. Diretor-Geral (0674017),
e AUTORIZO, pois, a contratação direta, com dispensa de licitação,
com fulcro no art. 24, V, da Lei nº 8.666/1993, da
empresa Acumuladores Moura S/A, inscrita no CNPJ sob o nº
09.811.654/0008-46, para aquisição do item objeto do Pregão
Eletrônico nº 04/2020 (aquisição de bateria tracionária 24V para
empilhadeira Paletrans), no valor total de R$6.124,01 (seis mil cento
e vinte e quatro reais e um centavo), conforme proposta comercial
(0668909). 

Registro, por pertinente, que houve manifestação
favorável da Assessoria Jurídica da Diretoria- Geral, através dos
Pareceres nº 498 (0670156) e 585 (0673847), pela regularidade do
procedimento para a contratação da empresa em tela, em razão
do fracasso do pregão 04/2020, bem como o caráter urgente da
demanda, considerando a necessidade precípua da aquisição
pretendida para a continuidade dos serviços de manutenção de urnas
eletrônicas. 

Assim, determino a remessa do feito à Coordenadoria
Orçamentária e Financeira, para emissão de nota de empenho, em
seguida à COMAP, para as medidas de sua competência, dispensada
a publicidade, nos termos do disposto Acórdão TCU nº 1336/2006 –
(Pleno), vez que se trata de contratação cujo limite não ultrapassa o
valor fixado pelo art. 24, II, da Lei n° 8.666/93.  

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/03/2020, às 04:44, 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
0674089 e o código CRC E691CC53.

0008954-67.2019.6.02.8000 0674089v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
À SGO,
Para as providências da Decisão nº 848 (0674089).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/03/2020, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674597 e o código CRC 5E70E9F4.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/03/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/03/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 31/03/2020, às 19:40, 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
0674992 e o código CRC 8667DF88.

0008954-67.2019.6.02.8000 0674992v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 259.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 31/03/2020, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674994 e o código CRC B9C6809C.
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000259

(0674992).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/03/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675793 e o código CRC 006D08AC.

0008954-67.2019.6.02.8000 0675793v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor, devendo alertá-lo das condições e prazos fixados
no edital, considerando a fundamentação da compra.

Após, devolver ao Gabinete desta Secretaria, para
indicação da gestão contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/03/2020, às 20:20, 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
0675949 e o código CRC 49360757.
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E-mail - 0676033

Data de Envio: 
  01/04/2020 09:35:48

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    raphael.magalhaes@grupomoura.com
    danillo.pereira@grupomoura.com
    luis.chagas@grupomoura.com
    <taysa.vasconcelos@grupomoura.com>

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2020NE000259 PROCESSO SEI Nº 0008954-67.2019.6.02.8000

Mensagem: 
  
Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail. NECESSÁRIO alertá-lo das
condições e prazos fixados no edital, considerando a fundamentação da compra.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 3328-1947 // (82) 2122-7690 // (82) 2122-7691
82 99335 0636

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0674992.html
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Luciana Wander <lucianawander@gmail.com>

[almoxarifado] RES: ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2020NE000259 PROCESSO SEI Nº 0008954-67.2019.6.02.8000
4 mensagens

Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> 1 de abril de 2020 09:53
Responder a: lucianamelo@tre-al.jus.br
Para: lucianawander@gmail.com

Bom dia, Luciana !

Confirmo recebimento. Seguirei com os próximos trâmites!

Sigo a disposição para o que precisar.

Atenciosamente,

Danillo Souza
Executivo de Vendas - Comercial
Rede de Serviços Moura - PE
Fone: (21) 2121-7098
Celular: (81) 9 9235-2265
E-mail: danillo.pereira@grupomoura.com

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 1 de abril de 2020 09:36
Para: Raphael Magalhães/RSM/Pernambuco <raphael.magalhaes@grupomoura.com>; Danillo Pereira/RSM/Pernambuco <danillo.pereira@grupomoura.com>; Luis
Chagas/DCBT/Un02/Moura <luis.chagas@grupomoura.com>; Taysa Vasconcelos/GNI/Un02/Moura <taysa.vasconcelos@grupomoura.com>
Assunto: ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2020NE000259 PROCESSO SEI Nº 0008954-67.2019.6.02.8000

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail. NECESSÁRIO alertá-lo das condições e prazos fixados no edital, considerando a
fundamentação da compra.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua emissão.
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4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de
Referência: Em frente à SAMU e próximo à Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das
7:30h às 16h.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 3328-1947 // (82) 2122-7690 // (82) 2122-7691
82 99335 0636

Esta mensagem e anexo(s) são confidenciais. Se o leitor não é a pessoa destinatária ou seu empregado, ou agente responsável pela entrega das mesmas.
Qualquer uso não autorizado, cópia, distribuição ou disseminação destes é terminantemente proibida.
This Message and attachements are confidential. If the reader is not the recipient or employee or person in charge of its delivery ,
any non authorized use, copy , distribuition or dissemination is categorically forbidden.
Este mensaje y adjunto son confidenciales. Si el lector no es el destinatario, empleado o agente responsable por la entrega de los mismos,
no lo es permitido cualesquiera uso, copia, distribución o difusión no autorizada de estos.

Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> 1 de abril de 2020 09:53
Responder a: lucianamelo@tre-al.jus.br
Para: lucianawander@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luciana Wander <lucianawander@gmail.com> 1 de abril de 2020 10:01
Rascunho

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luciana Wander <lucianawander@gmail.com> 1 de abril de 2020 10:02
Para: danillo.pereira@grupomoura.com

Ok, Danillo!
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Obrigada!

Em qua, 1 de abr de 2020 09:53, Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

E-mail FORNECEDOR - RECEBIMENTO NE (0676070)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 369

mailto:lucianamelo@tre-al.jus.br


Nota Fiscal 030553 - Bateria Tracionária (0698628)         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 370



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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ATESTO

Atesto o recebimento, no dia 02.05.2020, do item
constante na NF 030553 (0698628), emitida pela empresa
ACUMULADORES MOURA S/A, CNPJ 09.811.654/0008-46, em
24.04.2020.

O item entregue está em conformidade com a
proposta 08_03 T.R.E - Alagoas (0668909) cujas especificações
técnicas atendem as características listadas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 04/2020 (0659563) deste Processo SEI.

 
Cordialmente,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 05/05/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698629 e o código CRC DCA77BE7.

0008954-67.2019.6.02.8000 0698629v2
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
À Seção de Almoxarifado.
 
Sra. Chefe,
 
Encaminho NF 030553 (0698628) e respectivo

atesto (0698629), referente à aquisição de uma Bateria
Tracionária para empilhadeira Paletrans PT-1645/1654, para
as demais providências a cargo dessa unidade.

 
Cordialmente,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 05/05/2020, às 18:16, 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
0698636 e o código CRC 74B69C4A.
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Nota de Recebimento
Órgão:

08/05/2020 08:42:22

U.G.:
Almoxarifado:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA
Código da Nota: 2020/000029 Data de Recebimento: 02/05/2020 Data de Atesto: 05/05/2020 Finalidade: 01 - ESTOQUE
Fornecedor: 09.811.654/0008-46 - ACUMULADORES MOURA S/A
Documentos: 001 - EMPENHO 2020NE000259 30/03/2020 003 - NOTA FISCAL 30553 24/04/2020 002 - PROCESSO DE ENTRADA 0008954-67.2019.6.02 15/10/2019

Item Material U.M. Lote Validade Finalidade
da Compra

Finalidade
do Estoque Endereço Qtde. Preço

Unitário Total

1 200001979 - BATERIA ELETRICA TRACIONARIA PARA
EMPILHADEIRA UN ESTOCÁVEL ESTOCÁVEL A 01 1,00 6.124,01 6.124,01

TOTAL: 6.124,011,00

Resumo Contábil
TotalQtde.Conta

115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 1,00 6.124,01

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA Seção de Almoxarifado

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: _____/_____/_________.

AX0027-AX0027.jasper Página 1 de 1
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De: Danillo Pereira/RSM/Pernambuco <danillo.pereira@grupomoura.com>
Para: Sergio Vilela Menegaz Lima <sergiolima@tre-al.jus.br>
Data: 08/05/2020 11:16 AM
Assunto: ENC: Número de conta bancária para pagamento

Bom dia, Sérgio !

Seguem os dados da conta bancária, conforme solicitado.

Sigo a disposição para o que precisar.

Atenciosamente,

Danillo Souza
Executivo de Vendas – Comercial
Rede de Serviços Moura – PE
Fone: (21) 2121-7098
Celular: (81) 9 9235-2265
E-mail: danillo.pereira@grupomoura.com

De: Cyn a Rafaelly/CSC Contas a Receber/Grupo Moura <Cyn a.Rafaelly@grupomoura.com>
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2020 11:14
Para: Danillo Pereira/RSM/Pernambuco <danillo.pereira@grupomoura.com>
Assunto: RES: Número de conta bancária para pagamento

Bom dia, Danillo

Seguem dados bancários
BRADESCO (237)
AG: 2960-2
C/C: 29302-4
CNPJ: 09.811.654/0001-70
Acumuladores Moura S/A

Cyntia Rafaelly
Financeiro – Contas a Receber
Fone: (81) 3411-2135

De: Danillo Pereira/RSM/Pernambuco
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2020 11:09
Para: Cyn a Rafaelly/CSC Contas a Receber/Grupo Moura <Cyn a.Rafaelly@grupomoura.com>
Assunto: ENC: Número de conta bancária para pagamento
Prioridade: Alta

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient...
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Bom dia, Cyn a !

O cliente TRE-AL gostaria de saber para qual conta que ele deve efetuar o pagamento, pois, constam duas contas
dis ntas cadastradas junto a eles.

Você poderia me ajudar com isso?

Grato desde já.

Atenciosamente,

Danillo Souza
Executivo de Vendas – Comercial
Rede de Serviços Moura – PE
Fone: (21) 2121-7098
Celular: (81) 9 9235-2265
E-mail: danillo.pereira@grupomoura.com

De: Sergio Vilela Menegaz Lima <sergiolima@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 8 de maio de 2020 11:03
Para: Danillo Pereira/RSM/Pernambuco <danillo.pereira@grupomoura.com>
Cc: almoxarifado Mailing List <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Assunto: Número de conta bancária para pagamento
Prioridade: Alta

Prezado Danillo,

Por gentileza me informe a conta bancária para ser creditado o valor devido da nota fiscal 30.553 em anexo da
empresa Acumuladores Moura SA - Filial 08.

Consta no Sistema ASI duas contas já cadastradas:

Domicílios Bancários Favorecidos encontrados

BancoAgência Conta
237 2960 293024
353 264 897329

Respeitosamente,

Sergio Vilela Menegaz Lima - Técnico Judiciário 
Seção de Almoxarifado do TRE/AL:(82)2122-7690, (82)3328-1947, (82)98140-8292
Horário: segunda a quinta-feira (08:00-18:00), sexta-feira (07:30-13:30)
E-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br

"A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas."
Michel de Montaigne

Favor levar em conta o meio-ambiente antes de imprimir este e-mail.
Por favor tenga en cuenta el medioambiente antes de imprimir este e-mail.
Please consider your environmental responsibility before prin ng this e-mail.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient...
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Esta mensagem e anexo(s) são confidenciais. Se o leitor não é a pessoa des natária ou seu empregado, ou agente responsável pela entrega
das mesmas.
Qualquer uso não autorizado, cópia, distribuição ou disseminação destes é terminantemente proibida.
This Message and a achements are confiden al. If the reader is not the recipient or employee or person in charge of its delivery ,
any non authorized use, copy , distribui on or dissemina on is categorically forbidden.
Este mensaje y adjunto son confidenciales. Si el lector no es el des natario, empleado o agente responsable por la entrega de los mismos,
no lo es permi do cualesquiera uso, copia, distribución o difusión no autorizada de estos.
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SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  08/05/20  11:34     NS                               USUARIO : SERGIO LIMA    
  DATA EMISSAO      : 01Mai20   VALORIZACAO : 01Mai20  NUMERO  : 2020NS001468 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 09811654/0008-46 - ACUMULADORES MOURA S A                 
  TITULO DE CREDITO : 2020NP000372            DATA VENCIMENTO  : 31Mai20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  PA 0008954-67.2019.6.02.8000. Aquisição de bateria tracionaria de 24V para emp
  ilhadeira Paletrans PT-1654. Nota de empenho 2020NE000259. Autorizacao de cont
  ratacao direta exarada pela Presidencia do TRE/AL na Decisão 848 (0674089).   
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Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 08/05/2020, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.

Caros colegas da SPLOG,

 

Após a realização da apropriação da bateria constante na Nota Fiscal 030553 - Bateria
Tracionária (0698628) bem como da efetivação da 1ª fase de liquidação no SIAFI,
remete-se os autos a Seção dos Senhores para a elaboração da competemte Nota
Teécnica e juntada das certidões cabíveis com o fim de remeter os autos a COFIN para
prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 08/05/2020, às 11:39, 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
0701000 e o código CRC 077EBB36.

0008954-67.2019.6.02.8000 0701000v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Bateria tracionária 24V para empilhadeira Paletrans

Área interessada:

Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais

Contrato:

Nota de Empenho 2020NE000259
Vigência do contrato:

Compra direta

Contratado(a):

ACUMULADORES MOURA S/A - FILIAL 08 ACUMULADORES
MOURA S/A (CNPJ 09.811.654/0008-46)

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

Sim

02 - Documentos:

Proposta (0668909)
NF 030553 (0698628)
Atesto (0698629)

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

Sim, ressalvando a necessidade do recolhimento da bateria
antiga, visto que a proposta foi com logística reversa. 

04 - Valor bruto a ser pago:

R$ 6.124,01 (seis mil cento e vinte e quatro reais e um centavo)
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05 - Observações:

 

Maceió, 13 de maio de 2020.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 13/05/2020, às 15:34, 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
0703415 e o código CRC 91B854E6.

Nota Técnica - 1ª Fase SPLOG 0703415         SEI 0008954-67.2019.6.02.8000 / pg. 381



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
À Coordenadoria de Orçamento e Finanças,
 
Sr. Coordenador,
 
Em atenção ao despacho da Seção de Almoxarifado

(0701000) encaminho este Processo para continuidade dos
trâmites relacionados ao pagamento.

Foi elaborado NT nesta unidade (0703415), no
entanto não foi possível renovar a certidão SICAF (0668906)
pela ausência de usuário ativo para acesso aos sistemas.

 
Cordialmente,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 13/05/2020, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703454 e o código CRC 4F4F31D9.

0008954-67.2019.6.02.8000 0703454v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
À SCON,
Para diante do despacho SPLOG (0703454), efetuar

a conformidade da liquidação, juntando por obséquio a
certidão SICAF e, se possível, o registro do servidor no
sistema para extração das referidas certidões em posteriores
liquidações.

Após, á SGF para fins de pagamento.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/05/2020, às 20:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703742 e o código CRC 2AB5A2FD.

0008954-67.2019.6.02.8000 0703742v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.811.654/0008-46
Razão Social: ACUMULADORES MOURA S A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/01/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/05/2020
FGTS 18/07/2020
Trabalhista Validade: 05/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/06/2020
Receita Municipal Validade: 03/06/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 14/05/2020 13:38 de
CPF: 777.207.844-72      Nome: TONY WARREN GOMES DE SA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS001468.

Observação:

À SGF.
 
Para os procedimentos relativos ao pagamento instruído.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 14/05/2020, às 14:03, 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
0703995 e o código CRC 4A6122A9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA TÉCNICA - 2ª FASE

Procedimentos de análise da Liquidação da despesa

01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?

Sim, conforme nota técnica 1ª fase.

02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?

Sim, conforme nota técnica 1ª fase.

03 - O documento apresentado está regular?

Sim, conforme nota técnica 1ª fase.

04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?

Sim, conforme nota técnica 1ª fase.

05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

 

Sim

06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?

Sim, conforme nota técnica 1ª fase.

07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?

Sim

08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?

Sim

09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?

Sim

10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de
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empenho?

Sim, conforme nota técnica 1ª fase.

11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?

A cargo da SCON

12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?

Sim

13 - É necessário reforçar a nota de empenho?

Não solicitado.

14 - O contrato está vigente?

Sim, conforme nota técnica 1ª fase.

15 - Observações:

Nota fiscal com partes quase ilegíveis.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 15/05/2020, às 11:53, 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
0704480 e o código CRC 67890AAA.
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Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 15/05/2020

  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 09.811.654/0001-70
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ACUMULADORES MOURA S A

  Situação Atual

Situação no Simples Nacional : NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI:  NÃO optante pelo SIMEI

  Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

  Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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