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

 

Memorando nº 82 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 20 de janeiro de 2021.

Para: COMAP

Assunto:Aquisição de cafeteiras

 

Prezada Coordenadora,
 
Cabe-nos sugerir a realização de pregão para aquisição

de 45 cafeteiras para uso doméstico conforme descrito no Termo
de Referência e seu anexo único neste processo.

As últimas aquisições destes itens, 24 unidades,
ocorreram em dezembro de 2013, ao preço unitário de R$ 73,30.
Todos foram distribuídos deixando essa Unidade sem nenhuma
reserva para eventualidades, salientando-se que, pelo decurso do
tempo, algumas unidades encontram-se sob o status  de inservível.
Projetamos a distribuição do referido bem, sobretudo, para as
unidades cartorárias do interior.

Informamos ainda que o planejamento deve ocorrer de
acordo com o PAC 2021, vide anexo (0836114) com valores
atualizados conforme evento 0866736 ou com os ajustes necessários
de acordo com o valor apresentado em pesquisas de preços.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/04/2021, às 13:04, 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
0843630 e o código CRC 3F7EAA5E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

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

aquisição de 40 cafeteiras de uso doméstico, necessários ao bom
funcionamento das atividades desenvolvidas no Prédio-Sede, dos
Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió, conforme
especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e
complementar deste documento.

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

1.3. Garantimos, para o exercício de 2021, uma compra
mínima de 10 unidades do produto.

 
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de

recompor as cafeteiras que não mais estão em uso, por inservíveis,
uma vez que seus consertos, quando fora da garantia, são
antieconômicos.

 
3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

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

3.2. Será considerada vencedora a proposta que
contenha o menor valor por item, desde que atenda as exigências
contidas neste Termo de Referência, Anexo Único e Edital do Pregão;
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3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:

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

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

 
4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias

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

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

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

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

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

 
6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;
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6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso;

6 . 3 . Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir
amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que
seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos
poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se
reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da
avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra
deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo
de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de
recebimento.

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

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

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

7. 3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;

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

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

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a

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

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

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 Não se aplica.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/04/2021, às 13:04, 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
0843631 e o código CRC D7921632.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ANEXO ÚNICO

 
Cafeteira elétrica para café em pó:
 
- Capacidade mínima para 15  xícaras.
- Sistema corta pingos.
- Jarra em vidro resistente.
- Com filtro permanente removível.
- Colher dosadora
- Placa aquecedora antiaderente
- Depósito de água fácil de encher
- Nível de água visível,
- Interruptor luminoso de funcionamento
- Potência mínima: 750 W
- Frequência: 50 Hz
- Consumo aproximado: 0,80 Kw/h
- Voltagem; 220V ou bivolt.
- 01 ano de garantia.
- Selo do Inmetro

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/04/2021, às 13:05, 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
0843632 e o código CRC F2FC3137.
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

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

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

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

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

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

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

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

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

CODES Total 1.057.373,87 -436.141,47 308.421,12 929.653,52
EJE AUDIO, VIDEO E FOTO 14.976,00 14.976,00
EJE BOLSA 0,00
EJE BONÉ 14.700,00 -14.700,00 0,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

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

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

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

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

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

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

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

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

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

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

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

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

SEALMOX CABO DE REDE 3.120,00 3.120,00

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

SEALMOX ETIQUETA GOMADA 832,00 832,00

SEALMOX MOUSE 936,00 936,00

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

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

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

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

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

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

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

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

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

SMR MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 6.399,00 6.399,00

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

SMR MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO 11.203,00 11.203,00

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

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

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

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

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

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

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

SMR MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 32.397,00 32.397,00

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

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

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

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

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

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

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

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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2021.
À COMAP
Favor desconsiderar o documento do

evento 0843633. O correto está citado no memorando inicial.
 
Segue para deliberação
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/04/2021, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0843634 e o código CRC 51DD5F3F.

0000642-34.2021.6.02.8000 0843634v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2094 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Devido a ajustes orçamentários necessários, confirmamos a
redução das 45 unidades iniciais para as 40 sugeridas no Termo de
Referência.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 19/04/2021, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0881025 e o código CRC 1BA19566.

0000642-34.2021.6.02.8000 0881025v2
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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 abril de 2021.
À SAD,
Para aprovação do Termo de Referência e demais

providências.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 19/04/2021, às 19:38, 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
0881201 e o código CRC F7799178.

0000642-34.2021.6.02.8000 0881201v1
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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 abril de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência SEPAT

(doc. 0843631), e seu Anexo Único (doc. 0843632), que reúne os
elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto,
evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Informo que a despesa está prevista no PAC 2021 (doc.
0836114), com valores atualizados conforme o Evento 0866736.

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2021, às 10:38, 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
0884376 e o código CRC DB647E90.

0000642-34.2021.6.02.8000 0884376v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2021.
 
Aquiescendo com a proposição da SAD (0884376) e,

considerando o Termo de Referência (0843631), faço encaminhar os
presentes autos à COMAP, para as providências contidas no art. 8º
da Resolução TRE-AL nº 15.787//2017. 

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 28/04/2021, 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
0884966 e o código CRC 60009F0D.

0000642-34.2021.6.02.8000 0884966v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe em substituição,
 
Diante do Despacho GDG 0884966, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2021, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0885273 e o código CRC 7AD0E3A6.

0000642-34.2021.6.02.8000 0885273v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de 40 cafeteiras de uso

doméstico, conforme especificações constantes de Termo de
Referência (0843631) e Anexo (0843632).

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, conforme
determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG - 0884966.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Em pesquisa efetuada no
site www.bancodeprecos.com.br, buscando-se propostas
vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias, com objeto semelhante, encontramos o valor
médio unitário de R$ 132,20 (cento e trinta e dois reais e
vinte centavos), conforme se observa de documentação
presente no evento Sei 0885653.

Por fim, considerando o total previsto para
aquisição de materiais enquadrados como "Aparelhos e
utensílios domésticos", possíveis de aquisição com o mesmo
fornecedor, previstos no PAC 2021 ( 0836114 e atualização -
0866736), sugerimos, s.m.j, que essa contratação ocorra por
meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição de participação a micro e pequenas empresas.

Despacho SEIC 0885648         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 21

file:///opt/sei/temp/www.bancodeprecos.com.br


 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da Seção de Instrução de Contratações em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 29/04/2021, às 19:31, 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
0885648 e o código CRC BF5F2767.

0000642-34.2021.6.02.8000 0885648v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Relatório gerado no dia 29/04/2021 18:35:42  (IP: 2804:14d:1283:88a7:d1e1:31c1:49fa:94e8)Relatório gerado no dia 29/04/2021 18:35:42  (IP: 2804:14d:1283:88a7:d1e1:31c1:49fa:94e8)

Média dos Preços Obtidos: R$ 132,20

Relatório de Cotação: Cafeteira

Pesquisa realizada Pesquisa realizada entre 29/04/2021 17:31:25 e 29/04/2021 18:30:53entre 29/04/2021 17:31:25 e 29/04/2021 18:30:53

Item 1: cafeteira elétricaItem 1: cafeteira elétrica

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

9 / 9 1 R$ 132,20 (un) R$ 132,20

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI AL NºPregão:100082021

UASG:982789

08/04/2021 R$ 107,49

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | MAER - Grupamento de

Apoio/RJ

NºPregão:232020

UASG:120039

16/12/2020 R$ 143,30

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO

DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

NºPregão:1072020

UASG:120016

10/12/2020 R$ 115,00

4 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO|COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO

FRANCISCO

Dispensa de

Licitação Nº 77/2020

UASG: 194018

01/12/2020 R$ 119,50

5 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS|ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO

IBRAM/RJ

Dispensa de

Licitação Nº 8/2020

UASG: 423033

01/12/2020 R$ 129,13

6 COMANDO DA MARINHA|CASA DO MARINHEIRO Dispensa de

Licitação Nº

128/2020

UASG: 767200

01/12/2020 R$ 142,92

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA NºPregão:242020

UASG:980258

19/11/2020 R$ 150,35

8 COMANDO DA MARINHA|COMANDO DO 2.DISTRITO NAVAL/BA Dispensa de

Licitação Nº 59/2020

UASG: 782000

01/11/2020 R$ 150,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 132,21R$ 132,21

PreçoPreço

PúblicoPúblico
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA NºLicitação:840196 09/11/2020 R$ 132,09

Valor UnitárioValor Unitário R$ 132,09R$ 132,09

Valor Global:Valor Global:   R$ 132,20R$ 132,20
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Item 1: cafeteira elétrica

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 107,49R$ 107,49

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI AL

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o

Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de eletrodoméstico, de

acordo com as especificações técnicas, condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,

CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I, POTÊNCIA 800

W

Data:Data: 08/04/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:100082021 /

UASG:982789

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

21.189.579/0001-52
* VENCEDOR *

BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA R$ 107,49

Marca: Marca: AGRATTO                                            
Fabricante: Fabricante: AGRATTO                                            
Modelo: Modelo: AG-6048 
Descrição: Descrição: Cafeteira elétrica, jarra de vidro com capacidade para até 12 xícaras, garantia mínima de 12 meses. Faixa de classificação A no consumo de energi
a, com certificação.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 143,30R$ 143,30

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

MAER - Grupamento de Apoio/RJ

Objeto:Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais elétricos e eletrodomésticos

para o GAP-RJ e Unidades apoiadas..

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, PLÁSTICO RESISTENTE, PLACA

AQUECEDORA ANTIADERENTE, CAPACIDADE PARA 20 XÍCARAS, TIPO DE CAFÉ

EM PÓ, TERMOSTATO, RESERVATÓRIO REMOVÍVEL COM CAPACIDADE PARA

1,5 LITROS, LUZ INDICADORA, DISPOSITIVO CORTA PINGOS, COLHER

DOSADORA, FILTRO REMOVÍVEL, JARRA DE VIDRO REFRATÁRIA, DIMENSÕES

27,2 X 19,9 X 32,1CM, COR PRETA, 110V, GARANTIA DE 1 ANO (MODELO

SALTON ME 10 CMBZ MELITTA OU SIMILAR). GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

DO FABRICANTE.UNIDADE DE MEDIDA: UN

Data:Data: 16/12/2020 14:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:232020 / UASG:120039

Lote/Item:Lote/Item: /36

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 46

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 132,20 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 132,20

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade cafeteira elétrica, material aço inoxidável, capacidade 1,2 l, voltagem 220 v,características adicionais termostato/resistência blinda

da/visor/sapatas ant i, potência 800 w

Valor do item em relação ao total

1) cafeteira ...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0
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CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

21.189.579/0001-52
* VENCEDOR *

BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA R$ 143,30

Marca: Marca: AGRATTO                                            
Fabricante: Fabricante: AGRATTO                                            
Modelo: Modelo: AG-6050 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, PLÁSTICO RESISTENTE, PLACA AQUECEDORA ANTIADERENTE, CAPACIDADE PARA 20 XÍCARAS, TIPO DE CAFÉ EM PÓ, TE
RMOSTATO, RESERVATÓRIO REMOVÍVEL COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS, LUZ INDICADORA, DISPOSITIVO CORTA PINGOS, COLHER DOSADORA, FILTRO
REMOVÍVEL, JARRA DE VIDRO REFRATÁRIA, DIMENSÕES 27,2 X 19,9 X 32,1CM, COR PRETA, 110V, GARANTIA DE 1 ANO (MODELO SALTON ME 10 CMBZ MEL
ITTA OU SIMILAR). GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DO FABRICANTE.UNIDADE DE MEDIDA: UN                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 115,00R$ 115,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto:Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira elétrica, plástico resistente, placa aquecedora

antiaderente, capacidade para 20 xícaras, jarra de vidro refratária, cor preta,

voltagem 110V, classificação de menor consumo de energia. Garantia de 12

(doze) meses do fabricante.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 10/12/2020 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1072020 / UASG:120016

Lote/Item:Lote/Item: /13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

17.513.233/0002-71
* VENCEDOR *

UNHA & COR COSMETICOS EIRELI R$ 115,00

Marca: Marca: MONDIAL                                            
Fabricante: Fabricante: MONDIAL                                            
Modelo: Modelo: 110V 
Descrição: Descrição: Item 13 - Cafeteira elétrica, plástico resistente, placa aquecedora antiaderente, capacidade para 20 xícaras, jarra de vidro refratária, cor preta, voltag
em 110V, classificação de menor consumo de energia. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 119,50R$ 119,50

Órgão:Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO

Objeto:Objeto: Aquisição materiais para cozinha

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,

CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I, POTÊNCIA 800

W

CatMat:CatMat: 470922470922 - CAFETEIRA ELÉTRICA

Data:Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 77/2020 /

UASG: 194018

Lote/Item:Lote/Item: 9/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.707.081/0001-03
* VENCEDOR *

COMERCIAL DE UTILIDADES MOURA LTDA R$ 119,50

Marca: Marca: Arno                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESIST
ÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I, POTÊNCIA 800 W                                    
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Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 129,13R$ 129,13

Órgão:Órgão: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos/eletrodomésticos e mobiliários em geral para

atender as necessidades do Museu Casa de Benjamin Constant.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,

CAPACIDADE 1,50 L, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA 700 W

CatMat:CatMat: 463063463063 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 1,50

L VOLTAGEM 110 V POTÊNCIA 700 W

Data:Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2020 /

UASG: 423033

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

37.502.052/0001-76
* VENCEDOR *

OBEN COMERCIAL LTDA R$ 129,13

Marca: Marca: phillco                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA 700 W                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 142,92R$ 142,92

Órgão:Órgão: COMANDO DA MARINHA

CASA DO MARINHEIRO

Objeto:Objeto: Aquisição de cafeteira

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,

CAPACIDADE 1,50 L, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA 700 W

CatMat:CatMat: 463063463063 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 1,50

L VOLTAGEM 110 V POTÊNCIA 700 W

Data:Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 128/2020

/ UASG: 767200

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

00.494.662/0001-65
* VENCEDOR *

BAZAR CRISFER LTDA R$ 142,92

Marca: Marca: S/marca                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA 700 W                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 150,35R$ 150,35

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliários de sala de aula, instrumentos musicais, equipamentos e

utensílios de cozinha, conjunto de robótica educacional e mobiliários e

equipamentos pró infância.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,

CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I, POTÊNCIA 800

W

CatMat:CatMat: 470922470922 - CAFETEIRA ELÉTRICA

Data:Data: 19/11/2020 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:242020 / UASG:980258

Lote/Item:Lote/Item: /75

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.960.141/0001-51
* VENCEDOR *

M L XIMENES CONSULTORIA R$ 150,35

Marca: Marca: WALITTA                                            
Fabricante: Fabricante: WALITTA                                            
Modelo: Modelo: WALITTA 
Descrição: Descrição: Cafeteira elétrica - CF (proinfância)                                    

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 150,00R$ 150,00

Órgão:Órgão: COMANDO DA MARINHA

COMANDO DO 2.DISTRITO NAVAL/BA

Objeto:Objeto: Cafeteira Elétrica Thermo até 30 cafés - Aço Escovado ,reservatório com

capacidade de 1,2 Litros faz até 30 cafezinhos, chapa de aquecimento, filtro

permanente e um sistema corta pingo. 110V

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,

CAPACIDADE 1,50 L, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA 700 W

CatMat:CatMat: 463063463063 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 1,50

L VOLTAGEM 110 V POTÊNCIA 700 W

Data:Data: 01/11/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 59/2020 /

UASG: 782000

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

38.559.683/0001-94
* VENCEDOR *

TATIANA COSTA DO NASCIMENTO SILVA 29527395879 R$ 150,00

Marca: Marca: britania                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA 700 W                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 132,09R$ 132,09

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA

REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E

INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELETRICACAFETEIRA ELETRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA: material: Polipropileno com

detalhes inox, capacidade do reservatório de água: 1,2 Litros (32 xícaras)

voltagem: 220V, botão liga/desliga; indicador do nível de água transparente, porta

filtro removível que dispensa o uso de filtros de papel, sistema corta pingos que

possibilita servi o café enquanto prepara, jarra de vidro, placa de aquecimento

que mantem seu café aquecido e botão Liga/Desliga luminoso. Características

adicionais: termostato, resistência blindada, visor, sapatas antiderrapante,

potência: 800W; Garantia: 12 meses.

Data:Data: 09/11/2020 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:840196

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/12/2020 08:40

Homologação:Homologação: 07/12/2020 08:40

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 53

UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

22.065.938/0001-22
* VENCEDOR *

CCK COMERCIAL LTDA R$ 132,09

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: DESCRIÇÃO  MARCA  MODELO"CAFETEIRA ELÉTRICA: material: Polipropileno com detalhes inox, capacidade do reservatório de água: 1,2 Litros (32 
xícaras) voltagem: 220V, botão liga/desliga; indicador do nível de água transparente, porta filtro removível que dispensa o uso de filtros de papel, sistema corta 
pingos que possibilita servi o café enquanto prepara, jarra de vidro, placa de aquecimento que mantem seu café aquecido e botão Liga/Desliga luminoso.Caract
erísticas adicionais: termostato, resistência blindada, visor, sapatas antiderrapante, potência: 800W; Garantia: 12 meses."  BRITANIA CP38 INOX                            
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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 abril de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0885648, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/04/2021, às 07:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0885701 e o código CRC A2198F92.

0000642-34.2021.6.02.8000 0885701v1

Despacho COMAP 0885701         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 28



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
 
À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que se proceda à

elaboração da minuta do edital de licitação, mediante as informações
apresentadas no Despacho SEIC (doc. 0885648).

 
Após, à AJ-DG para análise.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/04/2021, às 13:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0885908 e o código CRC 20492661.

0000642-34.2021.6.02.8000 0885908v1

Despacho GSAD 0885908         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 29



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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2021.
À SAD, para autorização ou não de inclusão de

Intenção de Registro de Preços no Comprasnet, que precede à
elaboração da minuta de edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 05/05/2021, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0888240 e o código CRC 3D9F5F57.

0000642-34.2021.6.02.8000 0888240v1

Despacho SLC 0888240         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 30



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2021.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Autorizo a inclusão da intenção de registro de preços no

Comprasnet.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/05/2021, às 10:33, 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
0888483 e o código CRC C5DA8541.

0000642-34.2021.6.02.8000 0888483v1

Despacho GSAD 0888483         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 31
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº: 0000642-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – 
cafeteiras, conforme as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no Anexo 
I-A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-
mail. 
 
3.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

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

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

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

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

prosseguimento no 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
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provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. 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. 

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

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

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

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

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens 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. 
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8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 
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8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para o material ora licitado é de R$ 132,20 (cento e trinta 
e dois reais e vinte centavos), que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 
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9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

disposto no item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 
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10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

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

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
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convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

pena de inabilitação. 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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. 
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10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

 

11.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

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

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

11.3.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.4.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.5.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.6.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 
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11.8.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
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16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
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Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
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ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

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

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

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
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eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro 
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, durante o horário normal de expediente. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de até 03 
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;  
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias.  

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
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20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, substituir o 
produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

Minuta de edital (0895501)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 57



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

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

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

23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, antes 
da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 
recebimento. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
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princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do Item; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 40 
cafeteiras de uso doméstico, necessários ao bom funcionamento das atividades 
desenvolvidas no Prédio-Sede, dos Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió, 
conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e 
complementar deste documento. 

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

1.3. Garantimos, para o exercício de 2021, uma compra mínima de 10 
unidades do produto. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor as cafeteiras 
que não mais estão em uso, por inservíveis, uma vez que seus consertos, quando fora da 
garantia, são antieconômicos. 

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

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

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

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

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando 
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

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

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

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

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

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

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

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

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

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação 
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por 
escrito da comissão de recebimento. 

 

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

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

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

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

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

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 Não se aplica. 

 

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 
Chefe de Seção  
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM   

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Quantidade 
da Aquisição 

mínima 
(2021) 

1 

Cafeteira elétrica para café em pó: 

- Capacidade mínima para 15 
xícaras. 

- Sistema corta pingos. 

- Jarra em vidro resistente. 

- Com filtro permanente 
removível. 

- Colher dosadora 

- Placa aquecedora antiaderente 

- Depósito de água fácil de encher 

- Nível de água visível, 

- Interruptor luminoso de 
funcionamento 

- Potência mínima: 750 W 

- Frequência: 50 Hz 

- Consumo aproximado: 0,80 Kw/h 

- Voltagem; 220V ou bivolt. 

- 01 ano de garantia. 

- Selo do Inmetro. 

UNIDADE 40 10 
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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  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000642-34.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10. 024, de 20 
de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

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

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

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

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

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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8 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 
10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 2728 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de
preços de material permanente – cafeteiras.
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da contratação.
Na minuta de edital, foram incluídas as disposições relativas ao Pagamento e
às Sanções Administrativas.
Outrossim, informo que a IRP nº 04/2021 restou deserta, de acordo com o
comprovante do Comprasnet (0894292).
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 7.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e
10.6).
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, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/05/2021, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/05/2021, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/05/2021, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0895514 e o código CRC 9CC78583.

0000642-34.2021.6.02.8000 0895514v2
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DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2021.
Reporto-me à Informação nº 2728, da SLC

(doc. 0895514), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter a Minuta de Edital (doc. 0895501) à análise da AJ-
DG, em atenção ao disposto no Parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 8.666/93.

Observa-se que ao caso aplicável a regra do § 2º do
art. 7º do Decreto nº 7.892/2013.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/05/2021, às 18:03, 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
0895779 e o código CRC 9CBF628C.

0000642-34.2021.6.02.8000 0895779v1
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PROCESSO : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : FASE EXTERNA - ANÁLISE DE EDITAL DE PREGÃO - AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS

 

Parecer nº 561 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

                  Tratam os autos de realização de pregão com
registro de preços para a aquisição de 40 cafeteiras para uso
doméstico, a fim de atender a demanda das Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme  termo de referência 
(0843631), aprovado pelo Sr. Secretário de Administração
(0884376), que também informou que a despesa está prevista
no PAC 2021 (doc. 0836114).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a

Seção de Instrução de Contratações se manifestou no
despacho  0885648, elaborando o relatório estimativo
(0885653), bem como apontando o valor médio unitário para a
contratação estimado em R$ 132,20 (cento e trinta e dois
reais e vinte centavos).

Ao final, encerrou por sugerir a realização de
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com restrição de participação a micro e
pequenas empresas.

De posse  dos autos, a Seção de Licitações e
Contratos elaborou minuta do edital (0895501), ressaltando
na Informação 2728 (0895514) que conferiu exclusividade de
participação às pequenas e microempresas, em razão do valor
estimado da contratação, e que foram divulgados no edital
os preços orçados pela administração, como já
fundamentado em outros procedimentos semelhantes, tudo
com base entendimento do TCU. A Intenção de Registro de
Preços foi efeuada (0888589), tendo resultado deserta
(0894292).

As inclusões realizadas pela SLC foram ratificadas
pela SAD, que encaminhou os autos para análise desta
Assessoria Jurídica (0895779).  

Eis uma apertada síntese dos eventos havidos nos
autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras às
unidades competentes, passamos a opinar quanto aos
aspectos jurídicos.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 De relevo gizar que o novel dispositivo legal
revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
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Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0895501).

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma da Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nºs 7.892/2013 e 10.024/2019,
com participação restrita a micro, pequenas e médias
empresas.

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

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

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

 
5. 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
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administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em

foco catalogados como serviços comuns, tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

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

 
6. DA ESTIMATIVA DA AQUISIÇÃO
 
 Anote-se que o termo de referência afirma que

as quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em
períodos alternados ou não e quantidades dos pedidos
definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT (vide item 1.2 do TR (0843631), e a compra mínima de
10 unidades do produto para o exercício de 2021 (item 1.3).

 
7. 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 dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 
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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? SIM 0843630

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública que demanda a futura contratação? SIM 0843631

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou serviços que serão contratados? SIM 0843632

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM 0843631

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

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

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

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM 0884376

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0885648

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 0885648

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM
0885653

 

27 A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso? SIM 0885648

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

28 A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade cooperativa, em face do
valor estimado para o item da contratação? SIM 0895501

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

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

31
A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III
N/A  

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

Competitividade

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

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

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

36 A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das propostas? SIM 0895501

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM 0895501

38 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM 0895501

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? N/A  

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 0895501

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da prestação de serviços? SIM 0895501

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 0895501

45 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à fornecedora? SIM 0895501

46 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação durante a
execução do contrato? SIM 0895501

47 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem
em inadimplemento? SIM 0895501

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 0895501

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

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

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

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

Ref. Decretos nºs 7.546/ 2011 e 8.538/2015.
 N/A  

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
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54 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 art. 20 do Decreto 10.024/2019
 Próxima

fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 20 do Decreto nº 10.024/2019
 Próxima

fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, art. 8º do Decreto nº 10.024/2019
 Próxima

fase

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

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   

 

8. CONCLUSÃO

Dessarte, nos termos do art.38, da Lei nº 8.666/93,
esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade,
a minuta do edital (0895501) na modalidade pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o
Registro de Preços de material permanente - cafeteiras, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração. 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
25/05/2021, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 25/05/2021, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 25/05/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0896319 e o código CRC 575B13EA.

0000642-34.2021.6.02.8000 0896319v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 25 de maio de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos e, em especial, o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
no Parecer nº 561 / 2021 (0896319), aprovando a Minuta
Editalícia (0895501), submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO em sua
forma ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO, objetivando o
Registro de Preços de material permanente - cafeteiras, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração. 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 25/05/2021, às 17:53, 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
0896830 e o código CRC 8C0645B6.

0000642-34.2021.6.02.8000 0896830v1
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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 : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição de Cafeteiras.

 

Decisão nº 1091 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0896830.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente,
nas prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando o Registro de Preços para a aquisição de
material permanente - 40 (quarenta) cafeteiras para atender
a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, tudo de
acordo com a justificativa constante no termo de referência
(0843631), elaborado pela Seção de Patrimônio - SEPAT e aprovado
pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0895501, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 561/2021 (0896319) e demais medidas
cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/05/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897213 e o código CRC 305777D0.

0000642-34.2021.6.02.8000 0897213v3
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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 maio de 2021.
À SLC, para consolidação da minuta do edital e

demais medidas cabíveis, na forma autorizada pela
Presidência, na Decisão nº 1091 (doc. 0897213).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2021, às 22:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897981 e o código CRC 8B0E44D6.

0000642-34.2021.6.02.8000 0897981v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 
 

PROCESSO Nº: 0000642-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 23 de junho de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – 
cafeteiras, conforme as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no Anexo 
I-A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

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

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-
mail. 
 
3.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

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

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

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

prosseguimento no 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. 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. 

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

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

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

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

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
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atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para o material ora licitado é de R$ 132,20 (cento e trinta 
e dois reais e vinte centavos), que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

disposto no item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

 

11.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

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

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

11.3.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.4.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.5.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.6.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 
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11.8.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
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16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
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Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
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ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

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

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

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
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eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro 
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, durante o horário normal de expediente. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de até 03 
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;  
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias.  

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
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20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, substituir o 
produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, antes 
da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 
recebimento. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

Edital do PE nº 14/2021 (0901030)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 108



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do Item; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 04 de junho de 2021. 
 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 40 
cafeteiras de uso doméstico, necessários ao bom funcionamento das atividades 
desenvolvidas no Prédio-Sede, dos Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió, 
conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e 
complementar deste documento. 

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

1.3. Garantimos, para o exercício de 2021, uma compra mínima de 10 
unidades do produto. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor as cafeteiras 
que não mais estão em uso, por inservíveis, uma vez que seus consertos, quando fora da 
garantia, são antieconômicos. 

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

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

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

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

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando 
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

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

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

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

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

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

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

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

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

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação 
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por 
escrito da comissão de recebimento. 

 

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

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

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

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

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

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 Não se aplica. 

 

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 
Chefe de Seção  
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM   

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Quantidade 
da Aquisição 

mínima 
(2021) 

1 

Cafeteira elétrica para café em pó: 

- Capacidade mínima para 15 
xícaras. 

- Sistema corta pingos. 

- Jarra em vidro resistente. 

- Com filtro permanente 
removível. 

- Colher dosadora 

- Placa aquecedora antiaderente 

- Depósito de água fácil de encher 

- Nível de água visível, 

- Interruptor luminoso de 
funcionamento 

- Potência mínima: 750 W 

- Frequência: 50 Hz 

- Consumo aproximado: 0,80 Kw/h 

- Voltagem; 220V ou bivolt. 

- 01 ano de garantia. 

- Selo do Inmetro. 

UNIDADE 40 10 
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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  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000642-34.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 14/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº 14/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10. 024, de 20 
de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 14/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 14/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 

Edital do PE nº 14/2021 (0901030)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 116



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

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

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

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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8 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 
10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 15 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021

 

PROCESSO Nº: 0000642-34.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 23 de junho de 2021

Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

 
                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o
Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, 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, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da
qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1 - DO OBJETO.
 
1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de
material permanente – cafeteiras, conforme as especificações deste Edital
e seus anexos.
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2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
 
2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
 
2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL.
 
2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral a contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição
mínima” constante no Anexo I-A, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA.
 
3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias
a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá
ser encaminhada por e-mail.
 
3.2.            O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze)
meses.
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
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4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

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

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

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

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” impedirá o prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
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degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4 .5 . A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.

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

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema.
6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário do item ofertado;
b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I-A;

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

7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

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

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

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

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando
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participarem de licitações públicas.
1. O descumprimento das regras supramencionadas pela

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

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

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

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

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

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

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.
 
8.6.    Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

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

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
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disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.11.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8 .1 3 .             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.          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.
8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão

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

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

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

8.          O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
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8.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor
de sua proposta.
8.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.22.1. no pais;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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

8.          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.
1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.
2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo

de 1 (uma) hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

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

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

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

9.3.1. O preço máximo fixado para o material ora licitado é de R$ 132,20
(cento e trinta e dois reais e vinte 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. 

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

 

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

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
prazo de 1 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
 

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

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

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

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

10. 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:
1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da

União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. 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.
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.

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

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

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

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

10. .         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,
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conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

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

10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de inabilitação.
10.7.         Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 

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

 

10.         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.

 

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

10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
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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.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
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pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
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.

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2
(dois) 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.

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 microempresa ou empresa de pequeno porte 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.

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

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 1 (uma) hora, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser
assinada pelo licitante ou seu representante legal.

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

3. conter a descrição do item ofertado;
4. conter os preços unitário e total do item ofertado.

 

11.         Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital,
quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que
acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado
no item específico. Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a
empresa vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao
reparo/troca do produto em outra cidade, incluindo aí aqueles com transporte
e outros necessários à resolução do problema.
            b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado
proposta, para facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa
exigência pode ser substituída por folder de site com o respectivo link para
comprovação de sua veracidade.

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 
12 - DOS RECURSOS.
 

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

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

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
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os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.         Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até
um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 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.
14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
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valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
 
16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
 
16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
 
16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
 
16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
 
16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
 
16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n.
10.024/2019.
 
16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
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hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
 
16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
16.12.2.    O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
a) por razão de interesse público; ou
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b) a pedido do fornecedor.
 
16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação das mesmas.
 
16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
 
16.15.1.          Os órgãos e entidades que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão
consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
 
16.15.1.1.             A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
 
16.15.1.2.             O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão
gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.
 
16.15.1.2.1.                A publicação supra deverá ser condição para autorização
para adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.
16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
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registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
 
16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 16.15.
 
17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
18.1.       São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do
serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.
 
18.2 .       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
 

1. Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com
o termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

 

2. Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 dias corridos;

 

3. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo
Fabricante;
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4. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que
sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.
g) Indicar endereço eletrônico (e - m a i l ) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL

8. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;

 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
 
j)  Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
k)   Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
 
19 - DA PUBLICIDADE.
 
19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
20.1.       O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
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dias corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na
Seção de Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Avenida Menino
Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, durante o
horário normal de expediente.
 
20.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de até
03 (três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e
conferências necessárias.
 
20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
 
20.7.                    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo
de 10 (dez) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 21.
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
 

1. não assinar a ata de registro de preços;
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2. não entregar a documentação exigida no edital;

 

3. apresentar documentação falsa;

 

4. causar o atraso na execução do objeto;

 

5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 
 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. declarar informações falsas; e

 
j) cometer fraude fiscal.
 
21.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor
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do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso.
Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação
do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor
do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias
de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o
valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima;
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho.
 
21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.
 
21.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
21.4.3.        Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial,
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
serviço em atraso.
 
21.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
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administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
 
21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
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21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
22- DO PAGAMENTO.
 
22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.
 
22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
23 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
23.1.  A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual
competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato.
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23.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não
esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente
original e novo, assim considerados de primeiro uso.
23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de
conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
testados, sendo devolvidos, se reprovados, à contratada no estado em que se
encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o
contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão
de recebimento.
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2021, PTRES 167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material
Permanente).
 
24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
25.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico. 
25.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
25.3.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
25.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
25.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
25.6.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
25.7.              O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
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público.
25.8.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
25.9.       Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
25.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
 
25.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765.
 
25.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
25.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
25.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações do Item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
25.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

Maceió/AL, 04 de junho de 2021.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0901030.

 
Em 04 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 07/06/2021, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901031 e o código CRC E612C7DA.

0000642-34.2021.6.02.8000 0901031v2
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Nº 106, quarta-feira, 9 de junho de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0042738-39.2020.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.016.10.2021, firmada em 07/06/2021; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Fornecedora MARCELO DE MELO AZEVEDO, CNPJ nº
09.319.603/0001-25; Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios
para coffee break destinados a eventos institucionais e de capacitação para o Tribunal
Regional Federal da 3ª Região; Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura; Valor
Total: R$ 84.000,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 039/2020-RP, com
fundamento no art. 15, da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, nos Decretos nº 7.892/13,
nº 10.024/19, nº 7.746/12, nº 8.538/15 e na Lei Complementar nº 123/06; Signatários:
pelo TRF 3ª Região, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral e, pela
Fornecedora, o Sr. Marcelo de Melo Azevedo, Proprietário.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0139482-62.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de comunicação de dados através de acesso IP permanente, dedicado
e exclusivo, em fibra óptica, para conexão do Data Center do Tribunal Regional Federal da
3ª Região - TRF3 e a rede mundial de computadores - INTERNET, incluso serviço de
mitigação de ataques distribuídos de negação de serviços - DDoS, pelo período de 48
(quarenta e oito) meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/06/2021 das 12h00 às
17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118, Bela Vista - São
Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00008-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 09/06/2021 às 12h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 23/06/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

ISMAEL ANTONIO DE PAULA
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/06/2021) 90029-20901-2021NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0274082-20.2021.4. Objeto: Contratação de empresa especializada para
upgrade de licenciamento de software da solução empresarial Symantec Endpoint
Protection - SEP, vigente na Justiça Federal da 3ª Região - JF3R, para o Symantec Endpoint
Security Complete - SESC, incluindo atualizações periódicas e suporte técnico pelo período
de 30 (trinta) meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/06/2021 das 08h00 às 13h00 e
das 13h01 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - 19º Andar, Conj. 118, Bela Vista - São
Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00012-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 09/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/06/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/06/2021) 90029-20901-2021NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0001716-64.2021.4. Objeto: Registro de Preços para aquisição de solução
para virtualização de aplicações, com fornecimento de atualização de versão e suporte
técnico oficial por período de 36 meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/06/2021 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118, Bela
Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00018-2021. Entrega
das Propostas: a partir de 09/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/06/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

RENATO ARRUDA ROCHA MONTEIRO
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/06/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 12/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: RAFAEL VIEIRA

COSTA-ME. OBJETO: Serviços de confecção de cópias reprográficas, plotagem de plantas,

banners e digitalização de documentos. ORIGEM: Dispensa de Licitação. DOT.

ORÇAMENTÁRIA: PT-168396, NDs 3390.30 e 3390.39 e 2021NE500300 e 301, datadas de

17.05.2021. PREÇO TOTAL ESTIMADO: R$ 6.546,75. VIGÊNCIA: 07.06.2021 a 07.06.2022. PA:

0003180-96.2021. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em

07.06.2021.

EXTRATOO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0001462-64.2021. Ata de Registro de Preços
nº 01/2021. OBJETO: Registro de preços de água mineral em bombonas. PE: 12/2021.
Fornecedor: BIDDING HOUSE - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. Preço
unitário do item: R$ 7,48. VIGÊNCIA: 08.06.2021 a 08.06.2022. FUNDAMENTO LEGAL: Leis
nºs 8.666/93, 10.520/02, o Decreto 7.892/2013 e Decreto 10.024/2019. SIGNAT Á R I O S :
Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e Neri Galvão de Mattos, Fornecedor.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 10/2021 - contratação
de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preditiva,
preventiva e corretiva em centrais telefônicas (servidores de comunicação - PABX), demais
equipamentos e componentes, entre outros serviços abaixo discriminados, no Edifício Sede,
prédio da Ampliação do Edf. Sede e Anexo I, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - foi
adjudicado e homologado em favor da empresa BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ nº
05.279.933/0001-83), com o preço global anual de R$ 95.040,00 (noventa e cinco mil e
quarenta reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2021) 090031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 10064-44.2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço, sob demanda, de locação de caçambas estacionárias, com destinação final de resíduos
comuns, como os provenientes de pequenas obras e serviços de jardinagem, para o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 09/06/2021 das 08h00 às
17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, Bairro do
Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00011-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 09/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/06/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso
de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/06/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2019; Proc. SEI nº 0002886-33.2021.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 39 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017, na CCT nº 2021/2021, no Decreto nº
9.042/2021 e na Cláusula Sexta do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa
ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: repactuação com
base nos acréscimos nos valores das remunerações, do auxílio-alimentação e do auxílio-
funeral, reajuste do valor dos insumos e redução do valor do vale-transporte. Novo valor
mensal: R$ 38.014,73, a partir de janeiro/2021 e R$ 37.881,63, a partir de fevereiro/2021;
Assinatura: 07/06/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019; Proc. SEI nº 0002891-55.2021.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 39 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017, na CCT nº 2021/2021, no Decreto nº
9.042/2021 e na Cláusula Sexta do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa
ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: repactuação com
base nos acréscimos nos valores das remunerações, do auxílio-alimentação e do auxílio-
funeral, reajuste do valor dos insumos e redução do valor do vale-transporte. Novo valor
mensal: R$ 25.586,44, a partir de janeiro/2021 e R$ 25.474,83, a partir de fevereiro/2021;
Assinatura: 07/06/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019; Proc. SEI nº 0002893-25.2021.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 39 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017, na CCT nº 2021/2021, no Decreto nº
9.042/2021 e na Cláusula Sexta do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa
ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: repactuação com
base nos acréscimos nos valores das remunerações, do auxílio-alimentação e do auxílio-
funeral, reajuste do valor dos insumos e redução do valor do vale-transporte. Novo valor
mensal: R$ 32.215,29, a partir de janeiro/2021 e R$ 32.122,20, a partir de fevereiro/2021;
Assinatura: 07/06/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0000642-34.2021. Objeto: Registro de Preços de cafeteiras de uso doméstico..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu
de Andrade, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00014-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 09/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura
das Propostas: 23/06/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 04/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2021

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 09/2021 -
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços fotográficos e
filmagem profissional para o TRF da 5ª Região, a fim de suprir necessidade de divulgação institucional nos
perfis oficiais do TRF5 nas redes sociais, no website oficial da instituição e nos veículos de comunicação que
vierem a conveniar com o Tribunal, e veicular as peças gratuitamente nas suas programações; bem como
para registro e arquivamento, junto ao acervo do TRF5, possibilitando produções futuras - foi adjudicado
e homologado em favor da empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA (CNPJ nº 19.206.602/0001-28), como
vencedora dos Lotes 01 e 02, com o preço de R$ 54.750,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos e
cinquenta reais) e R$ 17.960,00 (dezessete mil e novecentos e sessenta reais), respectivamente.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/06/2021) 090031-00001-2021NE099999

. 099/20 129/20 Aquisição de material de consumo de microinformática, para a Justiça Federal da 2ª Região, atuando o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e Espírito

Santo (SJES) como Participantes

DOU nº 236
10/12/2020

Pág. 159

T R F 2 - EO F -
2020/00143.02

. 100/20 152/20 Aquisição de cadeiras ergonômicas e mesas de canto, com fornecimento e instalação DOU nº 236
10/12/2020

Pág. 159

T R F 2 - EO F -
2020/00229

. 105/20 097/20 Aquisição de impressoras multifuncionais coloridas A4, para a Justiça Federal da 2ª Região, atuando o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e Espírito

Santo (SJES) como Participantes

DOU nº 248
29/12/2020

Pág. 184

T R F 2 - EO F -
2019/00169

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor-Geral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/06/2021, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902883 e o código CRC 8D1928E1.

0000642-34.2021.6.02.8000 0902883v1
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Brásidas Eireli
Rua Adolfo Wruck, 65 - Asilo, Blumenau/SC

CNPJ: 20.483.193/0001-96
IE: 257.418.180
IM: 105.967

BRÁSIDAS EIRELI
E-mail: propostas@brasidas.com.br | Fone: (47) 3057-3920

Para:
TRE AL - Maceió- AL

Pregão:14/2021 | Licitação nº: 070011

Senhores, apresentamos nossa proposta comercial:

Item Qtde UN Material Marca/Modelo Preço Unit. Preço Total

1 40 UND

Cafeteira elétrica para café em pó:
- Capacidade mínima para 15 xícaras.

- Sistema corta pingos.
- Jarra em vidro resistente.

- Com filtro permanente removível.
- Colher dosadora

- Placa aquecedora antiaderente
- Depósito de água fácil de encher

- Nível de água visível,
- Interruptor luminoso de funcionamento

- Potência mínima: 750 W
- Frequência: 50 Hz

- Consumo aproximado: 0,80 Kw/h
- Voltagem; 220V ou bivolt.

- 01 ano de garantia.
- Selo do Inmetro.

AGRATTO
VETRO CAFFE
15X CEV15-02

R$ 107,70 R$ 4.308,00

Total R$ 4.308,00
Valor Total: Quatro mil, trezentos e oito reais

Validade da Proposta de Preços: 60 (Sessenta) Dias Pagamento: 10 (dez) Dias
Entrega: 45 (quarenta e cinco) Dias Frete: Incluso no valor da proposta
Garantia: 12 (Doze) Meses
Local de Entrega: Conforme edital

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos
desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário.
Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega:

Dados da Proponente
Razão Social: Brásidas Eireli Inscrição Estadual: 257.418.180
CNPJ: 20.483.193/0001-96 Inscrição Municipal: 105.967
Endereço: Rua Adolfo Wruck, 65, Asilo Cidade/UF: Blumenau/SC

E-mail: propostas@brasidas.com.br

Dados Bancários
Banco | Agência: SICOOB 756 | 3069-4 Conta: 213.647-3

Responsável
Nome: Emerson Luis Koch CPF: 932.595.229-72
RG: 2.210.119-5 Cargo: Representante
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Brásidas Eireli
Rua Adolfo Wruck, 65 - Asilo, Blumenau/SC

CNPJ: 20.483.193/0001-96
IE: 257.418.180
IM: 105.967

BRÁSIDAS EIRELI
E-mail: propostas@brasidas.com.br | Fone: (47) 3057-3920

1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e
nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do
Edital.
2. A BRASIDAS EIRELI alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por
escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo
instrução acerca destes casos constante no edital.
3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o
produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a
mesma seja concluída.
4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme
legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento,
solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau,23 de Junho de 2021.

Emerson Luis Koch
Representante
2.210.119-5
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CEV15-01
CEV15-02

Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

Café quente todas as manhãs

CAFETEIRA VETRO CAFFE
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Cafeteira Elétrica
VETRO CAFFE 15X
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Fabricado na China sob Supervisão Técnica da Ventisol.

Capacidade para até

15 Xícaras de Café 40ml

Sistema 

Corta Pingos

Acompanha 

Filtro e Colher

5
89
84
61

96
64
91

Cafeteir
a Elétric

a

VETRO CAFFE 15X
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• Jarra Térmica
A jarra em aço inoxidável é térmica e 
mantém o café aquecido por muito mais 
tempo.

• Café para você ou toda família
O modelo de 15 xícaras é perfeito para 
preparar uma quantia de café para 
poucas pessoas. Já o modelo de 30 
xícaras é perfeito para a família.

• Base de Aquecimento
Base que mantém o café aquecido.

• Conjunto para cafeteira
- Filtro reutilizável.
- Suporte para filtro.
- Colher medida.

A Cafeteira Elétrica Vetro Caffe 
Agratto prepara seu café e o 
mantém quente para você 
aproveitar todo o sabor.

Descrição Características

Benefícios

Modelos 

Voltagem

Potência   
Frequência 

CEV 15-01
CEV 15-02
127V
220V
640W / 550W

60Hz 
CERTIFICADO

-- INMETRO --

Medidas

Certificação

CxLxA (mm)
230 x 160 x 270

---- FÁCIL ----

-- DE USAR --

--- JARRA ---

-- TÉRMICA --

DADOS LOGÍSTICOS DADOS TÉCNICOS DADOS FISCAIS

SKU DESCRIÇÃO VOLTAGEM MODELO CAIXA CÓD. DE BARRAS EMP. PESO BRU. PESO LÍQ. CxLxA - mm M³ QTD. POTÊNCIA

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente.  |  Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%. 

OrigemGarantia

CAFETEIRA VETRO CAFFE

550W

550W

6047

6048

1

1
6

6

127V

220V

UN

UN
MTR

MTR

CEV15 01

CEV15 02

6

6
6

6

1,300 Kg

1,300 Kg
8,300 Kg

8,300 Kg

1,080 Kg

1,080 Kg
6,480 Kg

6,480 Kg

230x160x270

230x160x270
495x470x285

495x470x285

0,00993

0,00993
0,06630

0,06630

CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO VETRO CAFFE 15X CEV15-01 127V

CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO VETRO CAFFE 15X CEV15-02 220V

7898461966491

7898461966507
1 7898461966498

1 7898461966504

12 meses

12 meses

Import.

Import.

Proposta EMPRESA (0908877)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 165



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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
Sr. Chefe da seção SEPAT
 
Solicito a analise de conformidade técnica da

proposta do melhor classificado no Pregão 14/2021, evento
sei nº 0908877.

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/06/2021, às 07:16, 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
0908878 e o código CRC 5456175D.

0000642-34.2021.6.02.8000 0908878v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
Ao Pregoeiro
Prezado. Analisando a proposta vimos que ela foi

copiada do nosso anoxo ao Termo de Referência. Por
precaução, buscamos informações no site do fabricante e não
pudemos atestar se o interruptor seria luminoso (embora seja
mera formalidade, pois acredito que todos tenham um led no
botão) e o consumo aproximado.

No entanto, há uma informação que seria
determinante para a RECUSA do produto, qual seja, a
potência mínima exigida, de 750 W, como se observa no folder
abaixo, ou no detalhe que inserimos para melhor visualização.
Essa informação inclusive é conflitante entre o cabeçalho do
folder (700 W) e o rodapé (550 W).

Favor verificar essas informações com o licitante e
se for necessário e este pregoeiro entender como legítimo,
solicitar nova proposta ajustada.

 
Respeitosamente
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Abaixo, detalhe das especificações:

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/06/2021, 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
0909081 e o código CRC 6502478B.

0000642-34.2021.6.02.8000 0909081v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO V. UNIT. V. TOTAL

1 40 UND
CAFETEIRA ELETRICA PARA CAFÉ EM PÓ - CAPACIDADE MINIMA PARA 15 XICARAS - MARCA: 
MONDIAL MODELO: C321 130,00R$          5.200,00R$               

TOTAL 5.200,00R$               

Fortaleza - Ce., 25 de Junho de 2.021.

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços.     

MARCOS PAULO DE ARRUDA VALENTE, brasileiro, casado, administrador,  RG 2000001007638 SSP CE CPF 506.090.253-68, 

domiciliado na RUA CORONEL NUNES DE MELO, 1574 A RODOLFO TEOFILO

BANCO: BRASIL  AGENCIA 2917-3  C/C 971001-9   OBS: JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS.
Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao 
transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.
DECLARAMOS QUE ACEITAMOS TODAS AS NORMAS E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICA Nº  
142021  SUJEITANDO-SE AS LEIS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:R$  5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

A proposta de preços encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus 
anexos

Declaramos que somos Micro Empresa conforme a Lei Complemente nº 123, de 2006 do artigo 34 da lEi nº 11.488, de 2007 . Declaramos que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, conforme especificações e quantitativos constantes no presente Edital.

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES    PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL

BANCO: BRADESCO  AGENCIA 0607  C/C 29636-8   OBS: JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS.

A

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº   14/2021
ABERTURA: 23 DE JUNHO DE 2.021 AS 14:00 HRS

PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL      FRETE: CIF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

JL DISTRIBUIDORA EIRELI -                    RUA 

SANTA SOFIA, 253  PRESIDENTE KENNEDY      CEP 

60355-020 FORTALEZA-CE -FONE (85) 3032-3541  

email:jl.distribuidora1@hotmail.com 
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Mondial – Assistência Técnica (Autorizada) em Maceió 
(AL) 

 
 

Eletro Amigos 

 Endereço: Rua Conego Costa Nº 3700-A, Bebedouro, Maceió - AL, CEP: 
57018-095 

 Telefone: (82)98825-7398 

 

Walita Service 

 Endereço: R. Cincinato Pinto, 159 - Centro, Maceió - AL, 57020-050 
 Telefone: (82) 3221-9094 
 Horário: Segunda a Sexta-feira das 8h às 16h e aos Sábados das 8h às 12h. 

 

Eletrônica Amaral 

 Endereço: Rua Senador Arnon de Melo, 112 - Qd17 Village Campestre 2, 
Maceió - AL, 57073-570 

 Telefone: (82) 4141-5846 
 Horário: Segunda a Sexta-feira das 9h às 18h. 

 
Reparos em: Air Fryer, Batedeiras, Cafeteiras, Liquidificadores, Ventiladores, 
Secadores de Cabelo, Escovas Rotativas e etc. 
 
Abaixo listaremos algumas dicas, informações e recomendações que 
acreditamos serem de extrema importância na hora de contratar os serviços 
oferecidos pela Assistência Técnica (Autorizada). 
 
Informações, dicas e recomendações 
 
Solicite um orçamento prévio com informações detalhadas sobre os serviços a 
serem realizados em seu aparelho, por exemplo: valor a ser cobrado, peças a 
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serem trocadas, condições para pagamento (parcelamento, juros e etc.) e a 
data de início e término do serviço. 
 
Caso solicitem a você a assinatura de um termo de responsabilidade, por favor, 
leia atentamente a todas as informações contidas no documento, pois, ao 
assiná-lo você pode se responsabilizar por possíveis danos ocasionados 
durante a realização do serviço. 
 
Garantia 
 
Qual o período de garantia da Mondial? 
 
R. A Mondial oferece garantia de até 12 meses para seus aparelhos, sendo 9 
meses cobertos pela garantia de fábrica e mais 3 meses de garantia legal. 
 
O que é coberto pela garantia? 
 
R. A garantia de fábrica cobre apenas defeitos decorrentes do processo de 
fabricação. 
 
Produto – Dentro da Garantia: Para solicitar o reparo de um produto ainda 
dentro da garantia, é necessário apresentar Nota Fiscal. 
 
O que a garantia não cobre? 
 
Defeitos ou danos causados por mau uso (exemplo: acidentes e manuseio ou 
utilização incorreta do produto); 
Danos causados por agentes da natureza (chuva, raio, sol, enchentes, maresia 
e etc.); 
Defeitos causados por descargas elétricas; 
Produtos com o número de fabricação retirado ou danificado; 
Produtos com reparos realizados por empresas ou profissionais não 
autorizados. 
 
Porque utilizar uma assistência técnica autorizada? 
 
Por que só uma autorizada possui profissionais fiscalizados, certificados e 
autorizados a prestar serviços em nome da fabricante, além de utilizarem 
apenas peças originais e fornecerem garantia diferenciada em seus serviços. 
 

Mondial – Canal de Atendimento 
 
Se você ficou insatisfeito com o serviço realizado na Assistência Técnica 
(Autorizada) da Mondial e gostaria de registrar uma reclamação, basta 
ligar 0800 55 0393. 
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Parabéns, agora você possui uma CAFETEIRA DOLCE AROME com alto padrão de 
eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus deliciosos cafés.
Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom 
funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

• O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. 
Leia atentamente este manual.

• Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a 
perda da garantia.

• Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora 
do alcance de crianças para evitar acidentes.

• Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível 
com a da rede elétrica local.

• Sempre conectar o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada.
• Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
• Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
• Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo 

menos, 10 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
• Durante a utilização, o produto liberará vapor d'água através da abertura da Tampa do 

Reservatório de Água, este vapor está relacionado ao funcionamento normal do 
aparelho.

• Nunca obstrua a saída e aberturas da Tampa do Reservatório de Água, caso esteja 
obstruída, leve o produto para uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.

• O vapor liberado pelo Produto durante o funcionamento está em alta temperatura, 
mantenha objetos, utensílios e qualquer parte do corpo longe da saída de vapor.

• Não ligue a cafeteira se o Reservatório de Água estiver vazio ou se a jarra tiver sido 
removidas.

• Se for adicionar mais pó de café durante a operação, desligue o aparelho e ligue 
novamente quando terminar.

• Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
• Não coloque o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de 

fornos aquecidos.
• Não ligue simultaneamente, mais de um aparelho em uma mesma tomada.
• Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
• Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
• Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também 

antes de limpá-lo.
• Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre 

para evitar acidentes, tropeções e quedas.
• A fim de evitar riscos, nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que 

apresentem mau funcionamento.
• Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
• Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o 

mergulhe em água ou outros líquidos.
• Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
• Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
• Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
• Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de 

evitar riscos. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.
• Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e 

entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.
• Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser 

guardados para efeito de garantia.
• Guarde este manual para referência futura.
ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (Inclusive crianças) 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta 

CAFETEIRA DOLCE AROME MONDIAL
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de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes 
à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.
Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

ANTES DE UTILIZAR A SUA CAFETEIRA DOLCE AROME

• Limpe a cafeteira e a placa de aquecimento antiaderente com um pano úmido.
• Para um melhor funcionamento, é aconselhável que antes da primeira utilização de sua 

cafeteira, faça-a funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo. (Siga as 
instruções do item PARA PREPARAR SEU CAFÉ).

• Espere 10 minutos, desligue o botão da cafeteira e jogue fora a água da jarra.
• Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.
• A CAFETEIRA DOLCE AROME tem capacidade de 10 até 32 xícaras (considerando 

xícaras de aproximadamente 40 ml cada).

PARA PREPARAR SEU CAFÉ

• Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
• A quantidade de água a ser colocada depende do número de xícaras que são desejadas. 

Coloque a água no reservatório com a cafeteira desligada.
• Coloque a jarra na base antiaderente. Não ligue a cafeteira enquanto a jarra não estiver 

Tampa
Mais facilidade no 
manuseio e limpeza.

Porta-Filtro Removível
Dispensa o uso de filtro 
de papel.

Sistema corta pingos 
Permite que seja tirada a 
jarra antes que a cafeteira 
tenha terminado seu 
funcionamento.

Placa de Aquecimento
Conserva a temperatura 
do café sem alterar o 
sabor.

Jarra em Vidro 
Botão Liga e Desliga 
com Lâmpada Piloto.
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perfeitamente encaixada.
• Utilizando a colher dosadora, coloque a quantidade de café necessária no filtro 

permanente localizado dentro do porta filtro. Se preferir use um filtro de papel n°100. 
Gire o suporte até a posição correta até travá-lo completamente.

Nota: Use o café de sua preferência, mas observe que devido à evaporação e absorção 
de água pelo pó durante o processo, a quantidade de café estará minimamente 
reduzida em relação à quantidade de água colocada no reservatório. Pode haver 
também, uma variação devido ao tipo de granulação do pó.
• Coloque o botão Liga e Desliga na posição “I” e a luz da Lâmpada Piloto se acenderá. Em 

poucos minutos seu café estará pronto para ser servido.
• A CAFETEIRA DOLCE AROME está equipada com um dispositivo Corta Pingo, que 

interrompe o gotejamento automaticamente durante o ciclo de preparação do café. A 
jarra poderá ser removida para servir uma xícara de café e depois retornar para a base da 
cafeteira completando a operação.

IMPORTANTE: a jarra deve ser colocada de volta na base de aquecimento 
antiaderente em menos de 1 minuto, a fim de evitar transbordamentos.
• Para evitar acidentes, não coloque água durante o ciclo de preparação se o reservatório 

estiver vazio e o aparelho ligado. Reabasteça, ou acrescente mais água, somente se 
ainda houver um pouco de líquido.

• Após o uso desligue a cafeteira colocando o botão Liga e Desliga, na posição “0” e retire o 
plugue da tomada.

PARA MANTER SEU CAFÉ AQUECIDO

• O seu café  pode ser mantido quente deixando a jarra na placa de aquecimento e a 
cafeteira Ligada (a Luz da Lâmpada Piloto deverá ficar acesa).

• Este aparelho contém um termostato que mantém seu café na temperatura ideal. 
Porém, após algum tempo, a evaporação do líquido mudará o sabor do seu café.

• É recomendável deixar o café aquecendo no máximo 1 hora. Se desejar fazer mais café, 
desligue o aparelho e aguarde de 5 a 6 minutos.

• Não deixe que todo o líquido evapore da jarra enquanto a cafeteira estiver ligada.
• Não coloque a jarra sobre e nem próximo a queimadores a gás ou elétricos.
ATENÇÃO: A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a calor residual após a 
utilização do aparelho.

COMO LIMPAR A SUA CAFETEIRA DOLCE AROME

• Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho e a jarra esfriem. Limpe a placa 
antiaderente com um pano úmido e em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha.

• Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não 
riscar o material de acabamento das superfícies.

• Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou 
materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.

• Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou 
externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.

• A base com o reservatório e a placa de aquecimento não devem ser submersos em água 
ou qualquer outro líquido.

• Para limpar a jarra, basta lavá-la normalmente. Ela pode ser levada à máquina de lavar louça.
• O porta-filtro permanente pode ser lavado com água e detergente neutro. Não é 

recomendável lavá-lo na máquina de lavar louças, pois o calor pode danificá-lo 
permanentemente.

• Antes de guardar seu aparelho, esteja certo de que o reservatório está vazio, evitando 
assim que a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.

ATENÇÃO

• Não coloque a jarra quente em superfícies frias, para que não quebre com o choque térmico.
• Jamais coloque açúcar, leite ou café no reservatório de seu aparelho, para manter o 

perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.
• Não obstrua a saída de ar que fica no fundo da cafeteira.

Proposta SEGUNDA COLOCADA PREGÃO 14 (0909428)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 175



TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICACÃO DO PRAZO DE GARANTIA:
a. Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra 

vício de qualidade que o torne impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir 
da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e 
recomendações especiais aqui discriminadas.

b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, 
devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia 
contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.

 A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos 
devidamente constatados por um posto autorizado que conste na relação de postos de 
Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura 
ou peças plásticas sujeitas à quebra.

c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de 
compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:
A garantia não abrangerá os seguintes itens:
a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, 

manuseio ou uso incorreto e inadequado.
b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais 

plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, 

pelo fabricante.
d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:
a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do 

fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e 
peças originais, garantindo o serviço executado.

b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica 
do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.

c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte 
do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:
a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não 

credenciadas pelo fabricante.
b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A 

sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata 
da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:
a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber 

qualquer tipo de reparo ou manutenção.
d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso 

ou quando for limpá-lo.
e. Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de evitar 

riscos. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.
f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente 

quando este estiver em funcionamento.
g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou 

sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o 
produto.

i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das 
intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).
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SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se 
disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de 

necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor 
através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, 
apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

1 ANO DE GARANTIA
M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.

Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.emondial.com.br

 Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica
 mais próximos de sua residência acesse:
 www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas
 
 Para obter respostas às perguntas frequentes:
 www.emondial.com.br/faq

 SAC: 0800 55 03 93
 Segunda à Sexta, das 07h às 20h
 Sábado, das 07h às 13h.
 Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo
 atendimento eletrônico  escolha "Assistência Técnica"
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.

Sr. Chefe da seção SEPAT

 

Solicito a analise de conformidade técnica da proposta do 2ª melhor classificado no
Pregão 14/2021, evento sei nº 0909428

Agradeço antecipadamente.

PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/06/2021, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0909431 e o código CRC D77375A7.

0000642-34.2021.6.02.8000 0909431v1

Despacho PREG 0909431         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 178



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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
Ao Pregoeiro
Prezado. Desta feita, a proposta, além de trazer a

potência também de 550 W, abaixo da mínima exigida, informa
que a jarra seria de alumínio, ótimo material, mas distinto do
solicitado.

Essas informações já nos bastam para também
RECUSAR a proposta apresentada

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/06/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0909457 e o código CRC D35E4A95.

0000642-34.2021.6.02.8000 0909457v1
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Pregão Eletrônico

70011 .142021 .12551 .4389 .8108512

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00014/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 23 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0000642-34.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de cafeteiras de uso doméstico.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras; Sistema corta
pingos; Jarra em vidro resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora; Placa aquecedora antiaderente;
Depósito de água fácil de encher; Nível de água visível; Interruptor luminoso de funcionamento; Potência mínima: 750
W; Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem; 220V ou bivolt; 01 ano de garantia; Selo do
Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 132,2000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Cafeteira elétrica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
20.483.193/0001-96 BRASIDAS

EIRELI
Sim Sim 40 R$ 132,2000 R$ 5.288,0000 23/06/2021

11:42:24
Marca: AGRATTO 
Fabricante: AGRATTO 
Modelo / Versão: VETRO CAFFE 15X CEV15-02 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora
- Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso
de funcionamento - Potência mínima: 750 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem;
220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.089.971/0001-06 J L
DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 40 R$ 400,0000 R$ 16.000,0000 23/06/2021
08:27:00

Marca: MONDIAL 
Fabricante: MONDIAL 
Modelo / Versão: C321 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras; Sistema corta pingos; Jarra em vidro resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora;
Placa aquecedora antiaderente; Depósito de água fácil de encher; Nível de água visível; Interruptor luminoso de
funcionamento; Potência mínima: 750 W; Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem; 220V
ou bivolt; 01 ano de garantia; Selo do Inmetro. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.186.327/0001-16 METALTEC M.
OLIVEIRA
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 40 R$ 500,0000 R$ 20.000,0000 22/06/2021
17:27:10

Marca: MONDIAL 
Fabricante: MONDIAL - BRASIL 
Modelo / Versão: AROME 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente. _- Com filtro permanente removível. - Colher
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dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, Interruptor
luminoso de funcionamento - Potência mínima: 750 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h -
Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro. Marca/Fab.: MONDIAL . Validade de Proposta:
60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 40 R$ 508,8000 R$ 20.352,0000 23/06/2021
12:08:58

Marca: CADENCE 
Fabricante: CADENCE DO BRASIL 
Modelo / Versão: CAF610 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora
- Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso
de funcionamento - Potência mínima: 750 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem;
220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO
ATACADISTA E
VAREJISTA DE
DIVERSOS
ARTIGO

Sim Sim 40 R$ 3.000,0000 R$ 120.000,0000 22/06/2021
18:26:44

Marca: PHILCO 
Fabricante: PHILCO 
Modelo / Versão: PH41 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora
- Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso
de funcionamento - Potência mínima: 750 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem;
220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000 29.332.265/0001-79 23/06/2021 14:00:00:373
R$ 508,8000 28.779.013/0001-20 23/06/2021 14:00:00:373
R$ 500,0000 11.186.327/0001-16 23/06/2021 14:00:00:373
R$ 400,0000 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:00:00:373
R$ 132,2000 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:00:00:373
R$ 399,0000 29.332.265/0001-79 23/06/2021 14:20:28:277
R$ 254,4000 28.779.013/0001-20 23/06/2021 14:20:38:583
R$ 200,3000 28.779.013/0001-20 23/06/2021 14:21:15:073
R$ 132,1900 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:31:30:157
R$ 132,1800 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:35:21:040
R$ 132,1700 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:35:29:380
R$ 132,1600 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:35:46:247
R$ 132,1500 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:35:52:837
R$ 132,1400 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:36:11:453
R$ 132,1300 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:36:18:483
R$ 132,1200 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:36:36:653
R$ 132,1100 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:36:43:483
R$ 132,1000 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:37:01:887
R$ 132,0900 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:37:12:310
R$ 132,0800 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:37:27:130
R$ 132,0700 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:37:39:110
R$ 132,0600 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:37:52:330
R$ 132,0500 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:37:58:937
R$ 132,0400 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:38:17:940
R$ 132,0300 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:38:49:403
R$ 107,7000 20.483.193/0001-96 23/06/2021 14:39:08:250
R$ 345,0000 29.332.265/0001-79 23/06/2021 14:39:44:117
R$ 130,0000 27.089.971/0001-06 23/06/2021 14:39:44:723
R$ 240,5700 11.186.327/0001-16 23/06/2021 14:41:46:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento 23/06/2021 Análise de propostas do item finalizada.
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análise de
propostas

14:02:35

Abertura 23/06/2021
14:20:00 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

23/06/2021
14:39:08 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

23/06/2021
14:39:08

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
132,0300 e R$ 500,0000.

Encerramento 23/06/2021
14:44:09 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

23/06/2021
14:44:09 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/06/2021
14:57:03 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/06/2021
15:35:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF:
20.483.193/0001-96.

Recusa de
proposta

25/06/2021
13:08:42

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor
lance de R$ 107,7000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA. LICITANTE APRESENOU EQUIPAMENTO COM
POTÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A EXIGIDA NO EDITAL, NÍTIDA DIVERGÊNCIA ENTRE O MODELO
OFERTADO E PROPOSTA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOLDER/MANUAL ONDE INDICA AS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. EDITAL EXIGE 750W MÍNIMO EQP LICITANTE 550W

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

25/06/2021
13:14:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor J L DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:
27.089.971/0001-06.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

25/06/2021
13:45:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L DISTRIBUIDORA EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.089.971/0001-06.

Recusa de
proposta

28/06/2021
17:36:40

Recusa da proposta. Fornecedor: J L DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.089.971/0001-06,
pelo melhor lance de R$ 130,0000. Motivo: potência também de 550 W, abaixo da mínima exigida,
informa que a jarra seria de alumínio, ótimo material, mas distinto do solicitado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
17:48:31

Recusa da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 200,3000. Motivo: LICITANTE NÃO
RESONDEU AO PREGOEIRO QUANDO QUESTINADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ACEITAR VALOR
DENTRO DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PROPOSTA ACIMA DO VALOR ESTIMADO

Recusa de
proposta

01/07/2021
16:47:58

Recusa da proposta. Fornecedor: METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
11.186.327/0001-16, pelo melhor lance de R$ 240,5700. Motivo: LICITANTE NÃO RESONDEU AO
PREGOEIRO QUANDO QUESTINADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ACEITAR VALOR DENTRO DO
ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PROPOSTA ACIMA DO VALOR ESTIMADO

Recusa de
proposta

01/07/2021
16:54:42

Recusa da proposta. Fornecedor: REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS
ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 345,0000. Motivo: licitante
registra "Infelizmente não conseguimos chegar no valor de referência"

Cancelado no
julgamento

01/07/2021
16:56:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na aceitação pelos motivos técnicos
apresentados e valores acima do estimado pela administração, justificado de forma detalhada na
sessão eletrônica.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/06/2021
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 23/06/2021

14:01:44
SRS.(AS) LICITANTES, BOA TARDE. VERIFICAREMOS A CONFORMIDADE INICIAL DAS
PROPOSTAS CADASTRADDAS. EM SEGUIDA SERÁ ABERTA A FASE DE LANCES PELO

SISTEMA.OBSERVEM AS MENSAGENS. OBRIGADO.PREGOEIRO
Sistema 23/06/2021

14:20:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 23/06/2021

14:20:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/06/2021
14:39:08

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
132,0300 e R$ 500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:44:08 do

dia 23/06/2021.
Sistema 23/06/2021

14:44:09
O fornecedor da proposta no valor de R$ 200,3000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
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Sistema 23/06/2021
14:44:09

O item 1 está encerrado.

Sistema 23/06/2021
14:44:20

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 23/06/2021
14:46:43

Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no
item, aceita negociar, considerando a determinação do edital e legislação do pregão,

nossa contraproposta seria R$100,00, é possível?
Pregoeiro 23/06/2021

14:48:08
Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no
item, aceita negociar, considerando a determinação do edital e legislação do pregão,

nossa contraproposta seria R$100,00, é possível?
Pregoeiro 23/06/2021

14:48:52
Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor responder.

Pregoeiro 23/06/2021
14:49:25

Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no
item, aceita negociar, considerando a determinação do edital e legislação do pregão,

nossa contraproposta seria R$100,00, é possível?
Pregoeiro 23/06/2021

14:51:03
Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor responder.

20.483.193/0001-
96

23/06/2021
14:53:29

Boa tarde, Sr. Pregoeiro um momento

Pregoeiro 23/06/2021
14:53:52

Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor responder.

20.483.193/0001-
96

23/06/2021
14:54:24

Sr. Pregoeiro, já estamos com nosso melhor valor para o item 01

Pregoeiro 23/06/2021
14:56:49

Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) , o valor do último lance ofertado por V.Sª é compatível
com o estimado pela administração, razão pela qual pedimos que encaminhe sua

proposta ajustada CONTENDO A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM,FOLDERS, MANUAIS E
OUTROS DOCUMENTOS QUE POSSAM AUXILIAR A UNIADE TÉCNICA NA AVALIAÇÃO DE

CONFORMIDADE DO PRODUTO COMPARANDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA NA
INTEGRA.

Sistema 23/06/2021
14:57:03

Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 23/06/2021
14:57:52

Para BRASIDAS EIRELI - ANEXO CONVOCADO, proposta deverá estar assinada e se
mais de duas folhas tb rubricadas. AGUARDAMOS NO PRAZO DO EDITAL DUAS HORAS.

20.483.193/0001-
96

23/06/2021
15:13:05

Ok Sr. Pregoeiro, será encaminhado.

Pregoeiro 23/06/2021
15:18:20

Para BRASIDAS EIRELI - Agradeço e aguardo.

Pregoeiro 23/06/2021
15:30:19

Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, a título de informação, reiteramos, aguardo o
encaminhamento da proposta até às 17h, contudo, retornaremos ao chat às 17h e 30

minutos. Obrigado.
Sistema 23/06/2021

15:35:24
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96,

enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 23/06/2021

17:36:50
Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo,

encaminharemos para Unidade Requisitante atestar a conformidade da proposta,
retornaremos no dia 25/06/2021 às 13horas.

20.483.193/0001-
96

23/06/2021
17:38:39

Ok Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 25/06/2021
13:02:00

Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 25/06/2021
13:04:15

Para BRASIDAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde, a Unidade Técnica identificou
incompatibilidades de informação na proposta, no folder, e ficha técnica.

Preliminarmente, o julgamento e aceitação de proposta é OBJETIVO, o Edital ANEXO I-
A, TERMO DE REFERÊNCIA, EXIGE POTÊNCIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 750W. V.Sª

registrou na proposta....
Pregoeiro 25/06/2021

13:05:33
Para BRASIDAS EIRELI - ...a referida potência, contudo na ficha técnica do produto

registra, MODELO OFERTADO AGRATTO VETRO CAFFE 15X CEV15-02, é de 550w. Resta
claro o produto ofertado não corresponde ao exigido no EDITAL ANEXO I-A. Pelo

exposto, considerando a impossibilidade de aceitação de proposta alternativa, vamos
recusar a sua proposta. NÃO ATENDE A POTÊNCIA EXIGIDA.

Pregoeiro 25/06/2021
13:10:27

Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima na
ordem de classificação, considerando a determinação do edital e legislação de regência

do pregão eletrônico, aceita nossa contraproposta no valor de 107 reais?
27.089.971/0001-

06
25/06/2021
13:12:39

Boa tarde Sr Pregoeiro

27.089.971/0001-
06

25/06/2021
13:13:20

Não aceito. Já estamos no nosso limite de valores. Obg

Pregoeiro 25/06/2021
13:13:30

Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é compatível com
o estimado pela administração. Favor envie sua proposta devidamente ajustada ao
valor, contendo todas as características exigidas no edital, tb. folder, manual, que

indique o modelo registrado na proposta. Favor, registre o local em Maceió de
Assistência Técnica Autorizada.

Pregoeiro 25/06/2021 Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Pelo exposto, vamos convocar anexo. Aguardamos, e
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13:14:24 possível o envio no máximo em uma hora?
Sistema 25/06/2021

13:14:34
Senhor fornecedor J L DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.089.971/0001-06, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 25/06/2021

13:14:46
Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - ANEXO CONVOCADO.

27.089.971/0001-
06

25/06/2021
13:14:47

Ok. Obg. Iremos providenciar o envio.

Pregoeiro 25/06/2021
13:15:20

Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Agradeço da mesma forma.

Sistema 25/06/2021
13:45:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:
27.089.971/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 25/06/2021
13:50:38

Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo,
vamos suspender a sessão em razão do término do expediente deste Regional,

encaminharemos a sua proposta para Unidade Técnica avaliar, retornaremos na segunda
feira dia 28/06 às 16horas.

Pregoeiro 25/06/2021
13:51:49

Srs.(as) Licitantes, tenham um a boa tarde. Sessão suspensa, retorno segunda feira às
16h dia 28/06/2021.

Pregoeiro 28/06/2021
15:55:33

Srs.(as) Licitantes, RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 17H E 30 MINUTOS.

Pregoeiro 28/06/2021
17:33:37

Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr. (a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 28/06/2021
17:34:30

Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - A Unidade Requisitante/ técnica registrou: "Ao
Pregoeiro Prezado. Desta feita, a proposta, além de trazer a potência também de 550 W,

abaixo da mínima exigida, informa que a jarra seria de alumínio, ótimo material, mas
distinto do solicitado.

Pregoeiro 28/06/2021
17:35:28

Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Essas informações já nos bastam para também
RECUSAR a proposta apresentada" É O PRONUNCIAMENTO. Agradeço a participação.

Recusaremos a sua proposta.
Pregoeiro 28/06/2021

17:39:48
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, V.Sª é a
próxima na ordem de classificação, aceita negociar? Considerando que o valor ofertado
por V.Sª está acima do estimado pela Administração, não é possível a aceitação. Nossa

contraproposta é de R$132,20, aceita? Caso contrário recusaremos a sua proposta.
Favor responder em 10 minutos.

Pregoeiro 28/06/2021
17:45:17

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor
responder, prazo encerrando. Nossa contraproposta é de R$132,20, aceita? Caso

contrário recusaremos a sua proposta. Favor responder em 10 minutos
Pregoeiro 28/06/2021

17:46:18
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Recusaremos a sua

proposta, valor acima do estimado pela administração
Pregoeiro 28/06/2021

17:49:30
Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, retornaremos amanha às 16h e 30

minutos.
Pregoeiro 29/06/2021

14:08:32
SRS. (AS) LICITANTES, O EXPEDIENTE DESTE REGIONAL FOI SUSPENSO, A SESSÃO

FICA REAGENDADA PARA O DIA 01/07/2021 ÀS 16H 30M
Pregoeiro 01/07/2021

16:35:03
Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor
apresentado por V.Sª não poderá ser aceito, razão pela qual questionamos sobre a

possibilidade de aceitação do valor estimado pela administração que perfaz o montante
de R$132,20?

Pregoeiro 01/07/2021
16:37:21

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, favor responder,
determino o prazo de cinco minutos, caso contrário recusaremos a sua proposta

considerando que o valor ofertado encontra-se bem acima do estimado pela
administração.

Pregoeiro 01/07/2021
16:48:22

Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. O valor apresentado por V.Sª não poderá ser aceito, razão pela qual
questionamos sobre a possibilidade de aceitação do valor estimado pela administração

que perfaz o montante de R$132,20?
Pregoeiro 01/07/2021

16:49:41
Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr.(a)
Licitante, favor responder, determino o prazo de cinco minutos, caso contrário

recusaremos a sua proposta considerando que o valor ofertado encontra-se bem acima
do estimado pela administração.

29.332.265/0001-
79

01/07/2021
16:52:48

Infelizmente não conseguimos chegar no valor de referência

Pregoeiro 01/07/2021
16:54:15

Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Agradeço.
Recusaremos a sua proposta. Tenha uma boa tarde!

Sistema 01/07/2021
16:56:04

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 01/07/2021
16:56:50

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/07/2021 às
17:18:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações
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Abertura da sessão
pública

23/06/2021
14:00:00

Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

23/06/2021
14:20:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

23/06/2021
14:44:20 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

23/06/2021
17:40:56

Previsão de reabertura: 25/06/2021 13:00:00; suspensão administrativa encaminhamento
docs técnicos para unidade avaliar conforidade

Reativação 25/06/2021
13:01:27

Suspensão
administrativa

25/06/2021
13:57:37

Previsão de reabertura: 28/06/2021 16:00:00; SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA ANÁLISE
TÉCNICA DE PROPOSTA

Reativação 28/06/2021
15:54:51

Suspensão
administrativa

28/06/2021
17:50:15 Previsão de reabertura: 29/06/2021 16:30:00; suspensão administrativa

Reativação 29/06/2021
14:06:51

Suspensão
administrativa

29/06/2021
14:09:07 Previsão de reabertura: 01/07/2021 16:30:00; SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA

Reativação 01/07/2021
16:30:11

Abertura do prazo 01/07/2021
16:56:04 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

01/07/2021
16:56:50 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/07/2021 às 17:18:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:28 horas do dia 01 de julho de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00014/2021 (SRP) 
 

Às 17:28 horas do dia 01 de julho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00014/2021, referente ao
Processo nº 0000642-34.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras; Sistema corta
pingos; Jarra em vidro resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora; Placa aquecedora
antiaderente; Depósito de água fácil de encher; Nível de água visível; Interruptor luminoso de funcionamento;
Potência mínima: 750 W; Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem; 220V ou bivolt; 01 ano de
garantia; Selo do Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 132,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

01/07/2021
16:56:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na aceitação pelos motivos técnicos
apresentados e valores acima do estimado pela administração, justificado de forma
detalhada na sessão eletrônica.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2021.
Sr. Secretário de Administração.
 
Registro o fracasso do pregão 14/2021,

considerando a rejeição de duas  propostas por
incompatibilidade técnica com o exigido no Termo de
Referência, Anexo I-A, e, destaco, ainda, que as demais
propostas apresentadas consignaram valores acima do
estimado pela administração.

Os licitantes com valores acima do estimado
rejeitaram a contraproposta do pregoeiro.

Seguem os autos para outras deliberações, anexos,
Ata Pregão 14/2021 e Termo de Adjudicação de cancelamento
do item na fase de aceitação, eventos,
respectivamente, 0911613 e 0911614.

Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/07/2021, às 18:09, 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
0911619 e o código CRC 16A7447E.

0000642-34.2021.6.02.8000 0911619v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2021.
Ao Gabinete da Presidência,
 
Submeto os presentes autos à consideração

superior da Presidência, pedindo vênia para sugerir que sejam
homologados os atos do Pregoeiro, que declarou fracassado o
Pregão Eletrônico nº 14/2021, conforme assentado no
Despacho PREG (doc. 0911619).

Por oportuno, solicito que seja autorizada a
repetição do certame, devendo a Unidade requisitante
promover os necessários ajustes no Termo de Referência, com
o objetivo de afastar o risco de novo fracasso.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/07/2021, às 13:05, 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
0911814 e o código CRC 36845E9B.
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PROCESSO : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Fracasso do Pregão.

 

Decisão nº 1417 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Despacho GSAD 0911814, para que
sejam homologados os atos do Pregoeiro, que declarou fracassado o
Pregão Eletrônico nº 14/2021, conforme assentado no Despacho
PREG (doc. 0911619).

HOMOLOGO os atos do Pregoeiro, que declarou o
fracasso do Pregão Eletrônico nº 14/2021, AUTORIZO a repetição do
certame, devendo a Unidade requisitante promover os necessários
ajustes no Termo de Referência, com o objetivo de afastar o risco de
novo fracasso.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/07/2021, às 21:33, 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
0912656 e o código CRC C045E752.

0000642-34.2021.6.02.8000 0912656v3
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DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2021.
À COMAP.
 
Senhora Coordenadora,
 
Remeto os presentes autos em atenção a Decisão

1417 (doc. 0912656), para que tendo em vista a homologação
dos atos do Pregoeiro, que declarou o fracasso do
Pregão Eletrônico nº 14/2021, e, a autorização para a
repetição do certame, sejam promovidos os necessários
ajustes no Termo de Referência, com o objetivo de afastar o
risco de novo fracasso.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/07/2021, às 18:09, 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
0914259 e o código CRC 756CBF67.

0000642-34.2021.6.02.8000 0914259v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00014/2021 (SRP)

 
Às 18:05 horas do dia 07 de julho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000642-34.2021,
Pregão nº 00014/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras; Sistema corta
pingos; Jarra em vidro resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora; Placa aquecedora antiaderente;
Depósito de água fácil de encher; Nível de água visível; Interruptor luminoso de funcionamento; Potência mínima: 750
W; Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem; 220V ou bivolt; 01 ano de garantia; Selo do
Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 132,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

01/07/2021
16:56:04 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na aceitação pelos
motivos técnicos apresentados e valores acima do estimado pela administração,

justificado de forma detalhada na sessão eletrônica.

Homologado 07/07/2021
18:05:11

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
 
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0914259,

encaminho os presentes autos para análise do Termo de
Referência SEPAT 0843631 e realização dos ajustes
necessários, para que se proceda à repetição do certame.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/07/2021, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916078 e o código CRC 52818E47.

0000642-34.2021.6.02.8000 0916078v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ANEXO ÚNICO

 

Cafeteira elétrica para café em pó:
 
- Capacidade mínima para 15  xícaras.
- Sistema corta pingos.
- Jarra em vidro resistente ou aço inox.
- Com filtro permanente removível.
- Colher dosadora
- Placa aquecedora antiaderente
- Depósito de água fácil de encher
- Nível de água visível,
- Interruptor luminoso de funcionamento
- Potência mínima: 550 W
- Frequência: 50 Hz
- Consumo aproximado: 0,80 Kw/h
- Voltagem; 220V ou bivolt.
- 01 ano de garantia.
- Selo do Inmetro
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 20/07/2021, 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
0917176 e o código CRC 86E3EA0A.
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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 julho de 2021.
À COMAP
Prezada Coordenadora, após verificarmos os motivos de

nossa recusa às duas propostas enviadas, notamos que apenas dois
pontos poderiam/deveriam ser melhorados para ampliar a
possibilidade de itens disponíveis no mercado.

Assim, sugerimos que as jarras possam ser entregues em
aço inox e que a potência seja reduzida para 550W, conforme se vê
no novo ANEXO ÚNICO 0917176. Não alteramos o Termo de
Referência (0843631).

Registro que não somos conhecedores do produto ao
ponto de afirmar se a mudança do material da jarra alteraria o sabor
do café e/ou seria de mais difícil manutenção (limpeza) ou se a
potência menor implicaria em uma menor qualidade do produto.

No entanto, outra situação deve ser observada, uma vez
que dos cinco proponentes, dois não responderam ao pregoeiro e o
que atendeu não pode alcançar o preço estimado pela Administração.

 
Segue pois, para análise dessa COMAP

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 14/07/2021, 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
0917182 e o código CRC A23AAE6F.

0000642-34.2021.6.02.8000 0917182v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2021.
 
 
Diante do fracasso informado pelo senhor

Pregoeiro, por meio do Despacho PREG 0911619, e a
autorização para repetição do certame, pela Presidência deste
Regional, Decisão 1417, 0912656, a Seção de Patrimônio
procedeu aos ajustes no Anexo Único 0917176, do Termo de
Referência SEPAT 0843631, detalhados no Despacho
SEPAT 0917182.

 
Nesse sentido, encaminho os presentes autos à

SEIC para que, caso necessário, realize nova pesquisa de
preços.

 
Após, à SLC, para confecção da minuta do edital,

com posterior remessa à AJ-DG, para análise.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/07/2021, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0919419 e o código CRC 6A8212EE.

0000642-34.2021.6.02.8000 0919419v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de 40 cafeteiras de uso

doméstico, conforme especificações constantes de Termo de
Referência (0843631) e Anexo (0843632).

 
Inicialmente, esta unidade efetuou pesquisa no

site www.bancodeprecos.com.br, buscando-se propostas
vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias, com objeto semelhante, encontrando o valor
médio unitário de R$ 132,20 (cento e trinta e dois reais e
vinte centavos) - 0885653- sugerindo, considerando o total
previsto para aquisição de materiais enquadrados como
"Aparelhos e utensílios domésticos", que a contratação
ocorresse por meio de Pregão Eletrônico (0885648).

 
Realizado o pregão, ele restou fracassado, tendo

em a vista rejeição de duas  propostas por incompatibilidade
técnica com o exigido no Termo de Referência, Anexo I-A, e
ainda, que as demais propostas apresentadas consignaram
valores acima do estimado pela administração, os licitantes
com valor acima  do estimado rejeitaram a contraproposta
feita (0911619).

 
Tendo em vista determinação da presidência deste

órgão (0912656), foram realizados ajustes no anexo único do
Termo de  Referência, visando a afastar o risco de novo

Despacho SEIC 0919935         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 197
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fracasso (0917176), resultando nas seguintes alterações:
 

VERSÃO
ORIGINAL NOVA VERSÃO

 
Jarra em vidro

resistente.
Jarra em vidro resistente ou

aço inox

Potência mínima:
750 W Potência mínima: 550 W

 
Os autos vieram para realização de pesquisa de

preço, se necessário (0919419).
 
Esta unidade efetuou nova pesquisa de preço

(0919970), não tendo localizado cafeteiras com as exatas
especificações do termo de referência, utilizando-se
especificação aproximada, em especial, quanto a potência
mínima.

 
Com esses esclarecimentos, informamos que

encontramos o valor médio unitário de R$ 178,70 (cento e
setenta e oito reais e setenta centavos), ficando o valor global
em R$ 7.148,00 (sete mil cento e quarenta e oito reais).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 21/07/2021, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0919935 e o código CRC 454BB677.

0000642-34.2021.6.02.8000 0919935v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: cafeteira elétrica

Relatório gerado no dia 21/07/2021 12:07:04  (IP: 190.15.118.218Relatório gerado no dia 21/07/2021 12:07:04  (IP: 190.15.118.218

Média dos Preços Obtidos: R$ 178,70

Relatório de Cotação: cotação rápida 32

Pesquisa realizada entre 21/07/2021 11:27:31 e 21/07/2021 12:04:03Pesquisa realizada entre 21/07/2021 11:27:31 e 21/07/2021 12:04:03

Item 1: cafeteira elétricaItem 1: cafeteira elétrica

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

8 / 8 1 R$ 178,70 (un) R$ 178,70

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Base Fluvial de Ladario NºPregão:72021

UASG:786800

07/06/2021 R$ 210,00

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Base Fluvial de Ladario NºPregão:72021

UASG:786800

07/06/2021 R$ 213,53

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Espírito Santo NºPregão:52021

UASG:153046

13/05/2021 R$ 117,07

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul |

6ªDivisão de Exército | 3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada | 3ªCompanhia de

Engenharia de Combate Mecanizada

NºPregão:22021

UASG:160526

25/03/2021 R$ 239,90

5 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal FLuminense | PRÓ-REITORIA

DE ADMINISTRAÇÃO

NºPregão:142021

UASG:150182

23/03/2021 R$ 145,90

6 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Ariquemes NºPregão:22021

UASG:450522

03/02/2021 R$ 207,88

Valor UnitárioValor Unitário R$ 189,05R$ 189,05

PreçoPreço

PúblicoPúblico
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MARANHÃO - SECAP/MA 23070 26/05/2021 R$ 135,35

2 MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE 21394 16/04/2021 R$ 160,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 147,68R$ 147,68

Valor Global:Valor Global:   R$ 178,70R$ 178,70

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 178,70 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 178,70

Relatório gerado no dia 21/07/2021 12:07:04 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbtxIbqRPUzbSYNZB9lwAiRZUtQdDagTeh 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbtxIbqRPUzbSYNZB9lwAiRZUtQdDagTeh 1 / 7
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 210,00R$ 210,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Base Fluvial de Ladario

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de mobiliário, materiais

eletroeletrônicos e acessórios para uso na Base Fluvial de Ladário (BFLa)..

Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - CAFETEIRA ELÉTRICA, TAMANHO: LARGURA: 29,5 CM,

PROFUNDIDADE: 25,8 CM, MATERIAL : ABS/INOX TÉRMICO, ALTURA: 29,5 CM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRETA COM INO X ESCOVADO, JARRA DE INOX

TÉRMICO PARA 24 XÍCARAS, CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS),

CAPACIDADE DE ATÉ 24 CAFÉS (50 ML CADA), MODO DE FILTRAGEM: FILTRO

EM PAPEL, ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. POTÊNCIA (W) 1177W,

CONSUMO (KW/H) 1 0 MINUTOS: 0,0268 KW/H, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1

CAFETEIRA, 1 COLHER MEDIDORA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA

EMBALAGEM DO PRODUTO: ALTURA: 44,8 CM, LARGURA: 31,2 CM,

PROFUNDIDADE: 26,6 CM, PESO: 2KG, VOLTAGEM 220V

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 07/06/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:786800

Lote/Item:Lote/Item: /15

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

24.596.082/0001-47
* VENCEDOR *

SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$ 210,00

Marca: Marca: BLACK DECKER                                                
Fabricante: Fabricante: BLACK DECKER                                                
Modelo: Modelo: MAGNIFIC CM300 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, TAMANHO: LARGURA: 29,5 CM, PROFUNDIDADE: 25,8 CM, MATERIAL: ABS/INOX TÉRMICO, ALTURA: 29,5 CM, CARACTERÍS
TICAS ADICIONAIS: PRETA COM INO X ESCOVADO, JARRA DE INOX TÉRMICO PARA 24 XÍCARAS, CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS), CAPACIDADE
DE ATÉ 24 CAFÉS (50 ML CADA), MODO DE FILTRAGEM: FILTRO EM PAPEL, ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. POTÊNCIA (W) 1177W, CONSUMO (KW/H) 1 
0 MINUTOS: 0,0268 KW/H, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAFETEIRA, 1 COLHER MEDIDORA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO: AL
TURA: 44,8 CM, LARGURA: 31,2 CM, PROFUNDIDADE: 26,6 CM, PESO: 2KG, VOLTAGEM 220V (BASE FLUVIAL DE LADÁRIO)                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MS Corumbá RUA FREI MARIANO, 165 (67) 3231-6111 sportes@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 213,53R$ 213,53

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Base Fluvial de Ladario

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de mobiliário, materiais

eletroeletrônicos e acessórios para uso na Base Fluvial de Ladário (BFLa)..

Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - CAFETEIRA ELÉTRICA, TAMANHO: LARGURA: 29,5 CM,

PROFUNDIDADE: 25,8 CM, MATERIAL : ABS/INOX TÉRMICO, ALTURA: 29,5 CM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRETA COM INO X ESCOVADO, JARRA DE INOX

TÉRMICO PARA 24 XÍCARAS, CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS),

CAPACIDADE DE ATÉ 24 CAFÉS (50 ML CADA), MODO DE FILTRAGEM: FILTRO

EM PAPEL, ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. POTÊNCIA (W) 1177W,

CONSUMO (KW/H) 1 0 MINUTOS: 0,0268 KW/H, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1

CAFETEIRA, 1 COLHER MEDIDORA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA

EMBALAGEM DO PRODUTO: ALTURA: 44,8 CM, LARGURA: 31,2 CM,

PROFUNDIDADE: 26,6 CM, PESO: 2KG, VOLTAGEM 220V

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 07/06/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:786800

Lote/Item:Lote/Item: /43

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

24.596.082/0001-47
* VENCEDOR *

SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$ 213,53

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade cafeteira elétrica, tamanho: largura: 29,5 cm, profundidade: 25,8 cm, material : abs/inox térmico, altura: 29,5 cm, características adi

cionais: preta com ino x escovado, jarra de inox térmico para 24 xícaras, capacidade de xícaras/água (em litros), capacidade de at

é 24 cafés (50 ml cada), modo de filtragem: filtro em papel, alimentação energia elétrica. potência (w) 1177w, consumo (kw/h) 1 0 

minutos: 0,0268 kw/h, conteúdo da embalagem: 1 cafeteira, 1 colher medidora; dimensões aproximadas da embalagem do produt

o: altura: 44,8 cm, largura: 31,2 cm, profundidade: 26,6 cm, peso: 2kg, voltagem 220v
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Marca: Marca: BLACK DECKER                                                
Fabricante: Fabricante: BLACK DECKER                                                
Modelo: Modelo: MAGNIFIC CM300 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, TAMANHO: LARGURA: 29,5 CM, PROFUNDIDADE: 25,8 CM, MATERIAL: ABS/INOX TÉRMICO, ALTURA: 29,5 CM, CARACTERÍS
TICAS ADICIONAIS: PRETA COM INO X ESCOVADO, JARRA DE INOX TÉRMICO PARA 24 XÍCARAS, CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS), CAPACIDADE
DE ATÉ 24 CAFÉS (50 ML CADA), MODO DE FILTRAGEM: FILTRO EM PAPEL, ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. POTÊNCIA (W) 1177W, CONSUMO (KW/H) 1 
0 MINUTOS: 0,0268 KW/H, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAFETEIRA, 1 COLHER MEDIDORA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO: AL
TURA: 44,8 CM, LARGURA: 31,2 CM, PROFUNDIDADE: 26,6 CM, PESO: 2KG, VOLTAGEM 220V (BASE FLUVIAL DE LADÁRIO)                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MS Corumbá RUA FREI MARIANO, 165 (67) 3231-6111 sportes@brturbo.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 117,07R$ 117,07

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Espírito Santo

Objeto:Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos e afins para atender às demandas de diversos

setores da UFES com período de vigência de 12 (doze) meses, na modalidade de

compra Pregão eletrônico (SRP) e julgamento por Menor Preço por lotes,

conforme condições, quantidades, especificações e exigências contidas no edital

e seus anexos..

Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - Cafeteira elétrica. Sistema corta-pingos. Porta filtro

removível. Indicador do nível de água. Capacidade mínima: 30 xícaras (50ml).

Jarra em metal. Potência mínima de 700 W. Tensão de alimentação: Bivolt ou

127 volts.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 13/05/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:153046

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: ES

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.429.282/0001-66
* VENCEDOR *

MEIRA COM E SERV EIRELI R$ 117,07

Marca: Marca: AGRATTO                                                
Fabricante: Fabricante: AGRATTO                                                
Modelo: Modelo: VETRO CAFFE 30X CEV30-01 127V 
Descrição: Descrição: Cafeteira elétrica. Sistema corta-pingos. Porta filtro removível. Indicador do nível de água. Capacidade mínima: 30 xícaras (50ml). Jarra em metal. P
otência mínima de 700 W. Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 volts.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA PERNAMBUCO, 185 (27) 3421-6190 / (27) 3421-6191 / (27) 3421-6192 registro@cmmcontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 239,90R$ 239,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

6ªDivisão de Exército 

3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 

3ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Objeto:Objeto: Aquisição de material de bens mobiliário, aviamentos, eletrônico, iluminação,

segurança e instrumento musical..

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira elétrica, jarra aço inox, capacidade do

reservatório entre 1,2 litro a 1,5 litro, jarra inquebrável em axo inox térmico,

sistema corta-pingo, reservatório de água com graduação, filtro permanente

removível e lavável, tensão de 220v.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 25/03/2021 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:160526

Lote/Item:Lote/Item: /37

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

22.065.938/0001-22
* VENCEDOR *

CCK COMERCIAL LTDA R$ 239,90
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Marca: Marca: AGRATTO                                                
Fabricante: Fabricante: AGRATTO                                                
Modelo: Modelo: CE-02 
Descrição: Descrição: Cafeteira elétrica, jarra aço inox, capacidade do reservatório entre 1,2 litro a 1,5 litro, jarra inquebrável em axo inox térmico, sistema corta- pingo, res
ervatório de água com graduação, filtro permanente removível e lavável, tensão de 220v.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R BAHIA, 1447 EMERSON (47) 3057-3900 propostas@portaldasatas.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 145,90R$ 145,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal FLuminense 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de Eletrodomésticos e outros para atender a Universidade

Federal Fluminense através da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), em

Niterói RJ.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira elétrica com

capacidade de no mínimo 1,2 litros; jarra térmica em aço inox. Alimentação:

110V/220V (a ser confirmado na entrega). Potência de no mínimo 750 W.

Consumo (Kw/h) de no máximo 1,0Kw/h. Frequência: 50/60 Hz. Com sistema

corta pingo e filtro articulado removível. Eficiência energética classe A.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 23/03/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:150182

Lote/Item:Lote/Item: /25

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 73

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

32.485.676/0001-09
* VENCEDOR *

GENUINO SILVA DO CARMO REFRIGERACAO EIRELI R$ 145,90

Marca: Marca: MONDIAL/SIMILAR                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL/SIMILAR                                                
Modelo: Modelo: MONDIAL/SIMILAR 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira elétrica com capacidade de no mínimo 1,2 litros; jarra térmica em aço inox. Alimentação: 110V/220V (a ser confir
mado na entrega). Potência de no mínimo 750 W. Consumo (Kw/h) de no máximo 1,0Kw/h. Frequência: 50/60 Hz. Com sistema corta pingo e filtro articulado re
movível. Eficiência energética classe A.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

R JOAO CESAR BASTOS ARANTES, 27 (28) 3557-1378

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 207,88R$ 207,88

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 

Prefeitura Municipal de Ariquemes

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL

PERMANENTE, visando atender as necessidades das 27 Escolas Municipais e o

CMEI Heley de Abreu Silva Batista que será inaugurado, pertencentes ao Fundo

Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de

12 (doze) meses.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA DESCRIÇÃO: Cafeteira elétrica

com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Capacidade mínima do

reservatório de água:1,1l Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos.

CARACTERÍSTICAS: Tipo de cafeteira: elétrica. Potência mínima:700W. Botão

liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra térmica em inox. Estrutura em

plástico. Sistema corta pingo. Indicador do nível de água. Filtro permanente

removível. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos

compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme

demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com

indicação da voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da

entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é

obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de

assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Data:Data: 03/02/2021 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:450522

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 44

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO
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CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

21.189.579/0001-52
* VENCEDOR *

BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA R$ 207,88

Marca: Marca: AGRATTO                                                
Fabricante: Fabricante: AGRATTO                                                
Modelo: Modelo: AG-6052 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA DESCRIÇÃO: Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Capacidade mínima do reservatório de água:
1,1l Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS: Tipo de cafeteira: elétrica. Potência mínima:700W. Botão liga/ desliga com indicador lu
minoso. Jarra térmica em inox. Estrutura em plástico. Sistema corta pingo. Indicador do nível de água. Filtro permanente removível. Dimensionamento e robust
ez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabic
ho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O f
abricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peça
s com defeito.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Blumenau RUA CONRADO KOHLS, 90 Daniel (47) 3288-5800 licitacoes@boingcomercio.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 135,35R$ 135,35

Órgão:Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MARANHÃO -

SECAP/MA

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais permanentes do tipo móveis e eletrodoméstico, com o fito

em atender as necessidades da Secretaria de Estado de Articulação Política –

SECAP

Descrição:Descrição: Cafeteira - Voltagem: 220V ou bivolt; Tipo: elétrica; Requisitos: Com jarra deCafeteira - Voltagem: 220V ou bivolt; Tipo: elétrica; Requisitos: Com jarra de

vidro e indicador de nível de água. Botão Liga/desliga;; Garantia mínima: 12vidro e indicador de nível de água. Botão Liga/desliga;; Garantia mínima: 12

meses; Capacidade Mínima: 6 xícaras.meses; Capacidade Mínima: 6 xícaras. - Cafeteira - Voltagem: 220V ou bivolt;

Tipo: elétrica; Requisitos: Com jarra de vidro e indicador de nível de água. Botão

Liga/desliga;; Garantia mínima: 12 meses; Capacidade Mínima: 6 xícaras.

Data:Data: 26/05/2021 15:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 23070

Lote/Item:Lote/Item: 8/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: und

UF:UF: MA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

38.715.572/0001-20
* VENCEDOR *

F M MEIRA EIRELI R$ 135,35

Marca: Marca: MULTILASER  (BE02)                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: MULTILASER  (BE02) 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MA São Luís R TRINTA E OITO, 09 (98) 9879-8789 francisco@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 160,00R$ 160,00

Órgão:Órgão: MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS

PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E SIMILARES, para atender as

necessidades da Prefeitura de Japaratuba, tendo como partícipe o Fundo

Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA COR: PRETA; RENDIMENTO: 32; SISTEMA DECAFETEIRA ELÉTRICA COR: PRETA; RENDIMENTO: 32; SISTEMA DE

SUPRIMENTO: PÓ; CAPACIDADE: RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1SUPRIMENTO: PÓ; CAPACIDADE: RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 - CAFETEIRA

ELÉTRICA COR: PRETA; RENDIMENTO: 32; SISTEMA DE SUPRIMENTO: PÓ;

CAPACIDADE: RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,2LT; INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA;

FILTRO REMOVÍVEL POTENCIA: 800W; PESO APROXIMADAMENTE: 1,37KG;

LARGURA: 24CM; ALTUREA: 32,4CM; PROFUNDIDADE: 19,6CM; VOLTAGEM

127/220V (BIVOLT); GARANTIA DE 12 MESES.

Data:Data: 16/04/2021 11:10

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 21394

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 7

Unidade:Unidade: UND

UF:UF: SE
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

18.650.027/0001-95
* VENCEDOR *

BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 160,00

Marca: Marca: Mondial                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: C-32 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA ALFREDO GUIMARAES, 05 PABLO ROBERTO DAMASCENO CUNHA (71) 3181-8114 beatrizcomercio@yahoo.com.br
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - cafeteira elétricaItem 1 - cafeteira elétrica

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
03/02/2021 e 07/06/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/04/2021 e 26/05/2021,
calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.
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http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbtxIbqRPUzbSYNZB9lwAiRZUtQdDagTeh 7 / 7
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2021 
 

PROCESSO Nº: 0000642-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – 
cafeteiras, conforme as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no Anexo 
I-A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

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

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-
mail. 
 
3.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

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

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

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

prosseguimento no 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. 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. 

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

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

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

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

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
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atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para o material ora licitado é de R$ 178,70 (cento e 
setenta e oito reais e setenta centavos), que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

disposto no item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

 

11.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

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

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

11.3.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.4.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.5.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.6.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 
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11.8.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
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16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
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Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
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ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

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

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

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
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eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro 
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, durante o horário normal de expediente. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de até 03 
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;  
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias.  

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
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20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, substituir o 
produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, antes 
da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 
recebimento. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
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princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do Item; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2021. 
 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 40 
cafeteiras de uso doméstico, necessários ao bom funcionamento das atividades 
desenvolvidas no Prédio-Sede, dos Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió, 
conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e 
complementar deste documento. 

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

1.3. Garantimos, para o exercício de 2021, uma compra mínima de 10 
unidades do produto. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor as cafeteiras 
que não mais estão em uso, por inservíveis, uma vez que seus consertos, quando fora da 
garantia, são antieconômicos. 

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

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

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

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

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando 
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

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

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

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

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

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

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

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

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

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação 
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por 
escrito da comissão de recebimento. 

 

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

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

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

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

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

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 Não se aplica. 

 

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 
Chefe de Seção  
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM   

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Quantidade 
da Aquisição 

mínima 
(2021) 

1 

Cafeteira elétrica para café em 

pó: 

  

- Capacidade mínima para 15  

xícaras. 

- Sistema corta pingos. 

- Jarra em vidro resistente ou aço 

inox. 

- Com filtro permanente 

removível. 

- Colher dosadora 

- Placa aquecedora antiaderente 

- Depósito de água fácil de encher 

- Nível de água visível, 

- Interruptor luminoso de 

funcionamento 

- Potência mínima: 550 W 

- Frequência: 50 Hz 

- Consumo aproximado: 0,80 

Kw/h 

UNIDADE 40 10 
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- Voltagem; 220V ou bivolt. 

- 01 ano de garantia. 

- Selo do Inmetro 
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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  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000642-34.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº xx/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10. 024, de 20 
de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº xx/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº xx/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

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

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

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

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

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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8 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 
10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta ajustada quanto ao valor estimado e

quanto às especificações  do item, constantes no Anexo I-A.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/07/2021, às 15:28, 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
0920111 e o código CRC A8BDECCB.

0000642-34.2021.6.02.8000 0920111v1
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PROCESSO : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : FASE EXTERNA - ANÁLISE DE EDITAL DE PREGÃO - AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS

 

Parecer nº 874 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seu Anexo, objetivando o Registro de Preços de
material de permanente – cafeteiras, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência (0843631) e Anexo Único (0917176).

 
O referido termo foi aprovado pelo Secretário de

Adminsitração por meio do despacho lançado no evento SEI
nº 0884376.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a

Seção de Instrução de Contratações se manifestou no
despacho  0885648, elaborando o relatório estimativo
(0885653), bem como apontando o valor médio unitário para a
contratação estimado em R$ 132,20 (cento e trinta e dois
reais e vinte centavos).

 
Ao final, encerrou por sugerir a realização de

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com restrição de participação a micro e
pequenas empresas.

 
De posse  dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta do edital (0895501), ressaltando
na Informação 2728 (0895514) que conferiu exclusividade de
participação às pequenas e microempresas, em razão do valor
estimado da contratação, e que foram divulgados no edital
os preços orçados pela administração, como já
fundamentado em outros procedimentos semelhantes, tudo
com base entendimento do TCU. A Intenção de Registro de
Preços foi efeuada (0888589), tendo resultado deserta
(0894292).

 
As inclusões realizadas pela SLC foram ratificadas

pela SAD, que encaminhou os autos para análise desta
Assessoria Jurídica (0895779).  

 
O Pregão 14/2021 foi registrado como fracassado

pelo pregoeiro (0911619) pela rejeição das propostas por
incompatibilidade técnica, conforme Ata 0911613 e termo de
adjudicação 0911614.

 
A Decisão 1417 da Presidência 0912656 homologou

os atos do pregoeiro e autorizou ajustes ao termo de
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referência para a repetição do certame.
 
O novo Anexo único ao termo de referência foi

elaborado pela SEPAT (0917176), visando afastar o risco de
novo fracasso.

 
A SEIC (0919935) realizou nova pesquisa de preços

diante das novas especificações afirmando que: Esta unidade
efetuou nova pesquisa de preço (0919970), não tendo
localizado cafeteiras com as exatas especificações do termo de
referência, utilizando-se especificação aproximada, em
especial, quanto a potência mínima. O valor médio unitário
estimado pela unidade passou para R$ 178,70 (cento e setenta
e oito reais e setenta centavos), sendo o valor global de R$
7.148,00 (sete mil cento e quarenta e oito reais).

 
A SLC anexou aos autos nova minuta para o

certame (0920109) para análise nesta AJ-DG.
 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
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Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0920109). 

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
posteriormente alterado pelo Decreto 9.488/2018.

 
Com efeito, como se conclui das informações

constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0843631).

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Tendo em mente as disposições constantes no

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

 
Anote-se que o termo de referência afirma que

as quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em
períodos alternados ou não e quantidades dos pedidos
definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT (vide item 1.2 do TR (0843631), e a compra mínima de
10 unidades do produto para o exercício de 2021 (item 1.3).

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

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

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.
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Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, 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. 14 do Decreto nº 5.450/05; que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 43 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, encontra-se dentro dos ditames

legais e regulamentares a previsão de participação na
licitação de forma exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
previamente cadastrados no SICAF.

 
6. 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, prevista no Anexo I :

 
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

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

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM  

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0843631

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

SIM 0917176

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  

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

N/A  

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

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa
para a necessidade de apresentação de
atestados independentes para cada
capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

19

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

N/A  

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

N/A  

21

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM 0843631

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela
autoridade competente? SIM 0884376

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0919935

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram
produzidos de acordo com a legislação de
regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM 0919970
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27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM 0919935

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

SIM 0920109

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

N/A  

30

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

N/A  

31

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

A minuta do edital contempla a avaliação
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40 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 0920109

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

SIM  

46

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

SIM
 

 

47

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

SIM  

48

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

NÃO  

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

SIM  

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

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
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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?

SIM

 
0888589
0894292
 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM 0843633

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  

    
7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta ora inserta no
evento SEI 0920109, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando o Registro de Preços de material de
permanente – cafeteiras, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte,
conforme as especificações constantes no Termo de
Referência (0843631) e Anexo Único (0917176).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
22/07/2021, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/07/2021, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920337 e o código CRC 2E8D5C7E.

0000642-34.2021.6.02.8000 0920337v17
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos e, em especial, o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
no Parecer nº 874/2021 (0920337), aprovando a Minuta
Editalícia (0920109), submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o
Registro de Preços de material de permanente – cafeteiras,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência (0843631) e Anexo Único
(0917176).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/07/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920839 e o código CRC C925F934.

0000642-34.2021.6.02.8000 0920839v1
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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 : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de Material Permanente.

Decisão nº 1576 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0920839.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, nas
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando o Registro de Preços de material permanente –
cafeteiras, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração desta Corte, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência (0843631) e Anexo Único
(0917176), elaborado pela Seção de Patrimônio - SEPAT e aprovado
pelo Senhor Secretário de Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0920109, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 874/2021 (0920337) e demais medidas
cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/07/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920885 e o código CRC E5228BBA.

0000642-34.2021.6.02.8000 0920885v3

Decisão 1576 (0920885)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 255



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
 
 
À SLC, para cumprimento da Decisão

1576, 0920885.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2021, às 10:51, 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
0921361 e o código CRC D06CBA45.

0000642-34.2021.6.02.8000 0921361v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 
 

PROCESSO Nº: 0000642-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 06 de agosto de 2021 
Horário Abertura: 9 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – 
cafeteiras, conforme as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no Anexo 
I-A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

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

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-
mail. 
 
3.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

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

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

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

prosseguimento no 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. 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. 

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

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

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

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

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
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atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para o material ora licitado é de R$ 178,70 (cento e 
setenta e oito reais e setenta centavos), que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

disposto no item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

 

11.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

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

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

11.3.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.4.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.5.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.6.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.7. 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. 

 

Edital do PE nº 29/2021 (0921554)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 270



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

11.8.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
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16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
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Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
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ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

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

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

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
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eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro 
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, durante o horário normal de expediente. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de até 03 
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;  
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias.  

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
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20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, substituir o 
produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, antes 
da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 
recebimento. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
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princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do Item; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 23 de julho de 2021. 
 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 40 
cafeteiras de uso doméstico, necessários ao bom funcionamento das atividades 
desenvolvidas no Prédio-Sede, dos Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió, 
conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e 
complementar deste documento. 

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

1.3. Garantimos, para o exercício de 2021, uma compra mínima de 10 
unidades do produto. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor as cafeteiras 
que não mais estão em uso, por inservíveis, uma vez que seus consertos, quando fora da 
garantia, são antieconômicos. 

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

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

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

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

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando 
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

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

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

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

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

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

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

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

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

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação 
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por 
escrito da comissão de recebimento. 

 

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

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

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

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

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

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

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

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 Não se aplica. 

 

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 
Chefe de Seção  
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM   

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Quantidade 
da Aquisição 

mínima 
(2021) 

1 

Cafeteira elétrica para café em 

pó: 

  

- Capacidade mínima para 15  

xícaras. 

- Sistema corta pingos. 

- Jarra em vidro resistente ou aço 

inox. 

- Com filtro permanente 

removível. 

- Colher dosadora 

- Placa aquecedora antiaderente 

- Depósito de água fácil de encher 

- Nível de água visível, 

- Interruptor luminoso de 

funcionamento 

- Potência mínima: 550 W 

- Frequência: 50 Hz 

- Consumo aproximado: 0,80 

Kw/h 

UNIDADE 40 10 
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- Voltagem; 220V ou bivolt. 

- 01 ano de garantia. 

- Selo do Inmetro 
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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  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000642-34.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº 29/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10. 024, de 20 
de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 29/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

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

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

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

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

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

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

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

8 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 
10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 30 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021

 

PROCESSO Nº: 0000642-34.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 06 de agosto de 2021

Horário Abertura: 9 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material
permanente – cafeteiras, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o
SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas
no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 - DO OBJETO.

 

1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
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permanente – cafeteiras, conforme as especificações deste Edital e seus anexos.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

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

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no
Anexo I-A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

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

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA.

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias a
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser
encaminhada por e-mail.
 

3.2.            O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses.

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

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

 

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

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

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

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

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

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

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

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

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
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
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Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

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

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

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

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

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

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

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

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

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

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

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

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I-A;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

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

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

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

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
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regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

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

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

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

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

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

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

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

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

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

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

 

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

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

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.

Edital 30 (0921555)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 301



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

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

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

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

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

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

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

8.          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.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras;

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

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

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

8.          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.

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

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1
(uma) hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

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

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

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

9.3.1. O preço máximo fixado para o material ora licitado é de R$ 178,70 (cento e
setenta e oito reais e setenta centavos), que de modo algum, vincula a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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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. 

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

 

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

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1
(uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

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

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

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

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

 

10. 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:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. 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.

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.

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

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

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

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

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

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

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

11. 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.
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10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de inabilitação.

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

 

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

 

10.         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.

 

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

10.10.1. Habilitação jurídica:

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

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

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
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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.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 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.
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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.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) 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.

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
microempresa ou empresa de pequeno porte 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.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou
seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;
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d. conter os preços unitário e total do item ofertado.

 

11.         Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro:

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua garantia
gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos reparos,
substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto não
disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se responsabilizar
pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, incluindo aí
aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema.

            b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar
a visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por
folder de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.

11.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.4.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

11.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.
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12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.         Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil
contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um
dia útil, 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.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
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autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art.
64 da Lei n. 8.666/1993.

 

16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019.

 

16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.
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16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2.    O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou
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b) a pedido do fornecedor.

 

16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.

 

16.15.1.          Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

 

16.15.1.1.             A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e
a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

 

16.15.1.2.             O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador,
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

 

16.15.1.2.1.                A publicação supra deverá ser condição para autorização para
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as recomendações do
Acórdão TCU nº 2037/2019.
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16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
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externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2.       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

 

a. Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
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de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

 

b. Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 dias corridos;

 

c. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

 

d. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

 

e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

h. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza do objeto da contratação;

 

j)  Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;

 

k)   Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
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19 - DA PUBLICIDADE.

 

19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.       O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de
Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D,
Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, durante o horário normal de expediente.

 

20.2.         Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de até 03 (três)
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

 

b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências
necessárias.

 

20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
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consumidor.

 

20.7.                    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a. não assinar a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e
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j) cometer fraude fiscal.

 

21.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea
“a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b” acima;

 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.
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21.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

21.4.3.        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.

 

21.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
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21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

 

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

23.1.  A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato.

23.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo,
assim considerados de primeiro uso.

23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados,
antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes
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testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se
reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica,
sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito
da comissão de recebimento.

 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2021, PTRES 167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material Permanente).

 

24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

25.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.3.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

25.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

25.6.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7.              O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.8.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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25.9.       Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

25.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

25.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

25.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A - Especificações do Item;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

25.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 23 de julho de 2021.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Edital 30 (0921555)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 325



   Chefe da Seção de Licitações e Contratos
 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0921554.

 

 

 

Em 23 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/07/2021, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921555 e o código CRC 852732E3.

0000642-34.2021.6.02.8000 0921555v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Nº 139, segunda-feira, 26 de julho de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO TERCEIRO ao Contrato nº 04/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS.
OBJETO: 1.1. Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da execução do
Contrato de prestação de serviços de digitalização de peças processuais até 12/08/2021.
1.2. Este Termo Aditivo amplia a vigência contratual até 22/09/2021, nos termos da
Cláusula II do Instrumento original. 1.3. Por este Instrumento, fica estabelecida a
possibilidade de eventuais compensações de serviços não prestados durante o período de
execução, cabendo à Área Gestora determinar as datas e horários para essas
compensações. VALOR TOTAL: R$ 10.677,40. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168396; ND-
3390.37 e reforço à Nota de Empenho n.º 2021NE500391, datado de 22/07/2021. PA:
0001142-14.2021. ASSINATURA: Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo,
em 22/07/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO QUARTO ao Contrato nº 31/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS.
OBJETO: 1.1. Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da execução do
Contrato de prestação de serviços de digitalização de peças processuais até 12/08/2021.
1.2. Este Termo Aditivo amplia a vigência contratual até 22/09/2021, nos termos da
Cláusula II do Instrumento original. 1.3. Por este Instrumento, fica estabelecida a
possibilidade de eventuais compensações de serviços não prestados durante o período de
execução, cabendo à Área Gestora determinar as datas e horários para essas
compensações. VALOR TOTAL: R$ 6.880,65. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168396; ND 3390.37
e reforço à Nota de Empenho n.º 2021NE500391, datado de 22/07/2021. PA: 0006791-
91.2020. ASSINATURA: Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo, em
22/07/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°14/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: Consórcio formado
pelas empresas EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ-
14.139.773/0001-68 e a INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ-
15.123.946/0001-12. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de
informática, compreendendo a realização de atividades para sustentação das soluções de
Sistemas Judiciais Eletrônicos da 5ªRegião. Fundamento Legal: Lei-10.520/2002;
Dec.3.555/2000; Dec.10.024/2019; L.C.123/2006; Dec.8.538/2015; Dec.7.892/2013;
Dec.7.174/2010; IN-01/2019-SEGES/ME; Resolução n°279/ 2013-CF e Lei-8.666/1993.
Pregão-01/2021-TRF5ªR.PAV n°0004698-24.2020.4.05.7000-TRF5ªR; Valor:R$
8.004.836,00(oito milhões, quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais) para 12(doze) meses
e de R$ 16.009.672,00(dezesseis milhões, nove mil, seiscentos e setentata e dois reais)
para o período de 24(vinte e quatro) meses. Recursos Orçamentários: NE-392/2021 de
13/07/2021, modalidade global, PTRES-168462, ED-339040, valor de R$ 1.105.230,00; NE-
393/2021 de 13/07/2021, modalidade estimativo, PTRES-168462, ED-449040, valor de R$
673.998,68; NE-394/2021 de 13/07/2021, modalidade estimativo, PTRES-168458, ED-
449040, valor de R$ 800.000,00; NE-390/2021 de 13/07/2021, modalidade global, PTRES-
168462, ED-339040, valor de R$ 736.275,00 e NE-391/2021 de 13/07/2021, modalidade
estimativo, PTRES-168462, ED-449040, valor de R$ 356.773,69. Vigência: 24(vinte e quatro)
meses contados a partir da data da sua assinatura. Assinatura: 24/05/2021. Assinam:
Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Fábio Machado
de Miranda, representante da EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA e
Jorge Santana de Oliveira, representante da INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0000642-34.2021. Objeto: Registro de Preços de material permanente-
cafeteiras.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/07/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00029-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 26/07/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/08/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/07/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 6085/2021. Objeto: Aquisição (fornecimento e instalação) de Nobreak,
conforme as especificações do edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
26/07/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21
- Centro, - Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00035-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 26/07/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 06/08/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 23/07/2021) 70007-00001-2021NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 3405/2021. Espécie: Contrato n.º 24/2021. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e empresa ELV LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI. Objeto: é a locação
de veículos sem motorista, conforme especificações do Edital do P.E. nº 14/2021 e seus
anexos. Fundamento Legal: o Pregão Eletrônico nº 12/2021, conforme a Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que,
simultaneamente: constem no processo administrativo n.º3405/2021; não contrariem o
interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Assinam: pelo
TRE/CE, Cyntia Monteiro Dantas Toscano, Diretor-Geral do TRE-CE, em exercício, e pela
contratada, Pedro Paulo de Lacerda Rebouças. Data: 22/07/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo de aditamento ao contrato administrativo n° 05/2017, firmado em 23/07/2021,
com a empresa Uniserve Comércio e Serviços Terceirizados Ltda - ME (CNPJ:
12.742.245/0001-73); Objeto: Acréscimos qualitativos e quantitativos do contrato;
Fundamento Legal: art. 65, inciso I, alínea "a", c/c o art. 58, inciso I e art. 65, § 1º, da Lei
nº. 8.666/93, art. 65, inciso I, alínea "b", c/c o art. 58, inciso I e art. 65, § 1º, da Lei nº.
8.666/93; Processo SEI: 0006424-48.2016.6.07.8100; Signatários: Des. Humberto Adjuto
Ulhôa, Presidente do TRE-DF, e Sr. Lucas Ofugi Rodrigues Miranda.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 8/2021

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Pregão, na
forma eletrônica, nº 8/2021 (Processo nº 21.0.0000886-6), que tem por objeto a
contratação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização e controle de
vetores e pragas urbanas.

Empresas vencedoras: 1) TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI (CNPJ n°
08.264.064/0001-01 - ID 0103661), itens 08, 16, 17, 19, 20, 27 e 28, no valor total de R$
4.602,16 (quatro mil, seiscentos e dois reais e dezesseis centavos); 2) PONTO LIMPO
SERVIÇOS LTDA (CNPJ n° 15.625.964/0001-00 - ID 0103663), itens 10 e 12, no montante
global de R$ 700,00 (setecentos reais) e 3) VICTOR HUGO GUIMARÃES FERREIRA (CNPJ n°
36.289.732/0001-90 - ID 0103664), itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, no importe total de R$ 14.464,76
(quatorze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Data da
homologação 22/07/2021. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos
interessados.

Goiânia, 23 de julho de 2021.
GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO

Secretária de Administração e Orçamento
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n. 21.0.000003943-5. Objeto: Aquisição da Biblioteca Digital Fórum de livros -
9ª Série, Biblioteca Digital Fórum de Vídeos - 7ª Série e Coleção Digital Fórum Jacoby de

Direito Público, pelo período de 12 (doze) meses. Contratada: Editora Fórum Ltda. (CNPJ n.
41.769.803/0001-92). Fundamento legal: art. 25, I, da Lei n. 8666/93. Valor total: R$
56.942,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais). Ratificação da
inexigibilidade de licitação em 22/07/2021, pelo Senhor Daniel Boaventura França, Diretor-
Geral em substituição do TRE/GO.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
S EC R E T A R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021

Processo SEI Nº 0004624-60.2021.6.27.8000 - TRE-MA. Objeto: Prestação de serviço de
lavagem e higienização de toalhas de mesa, togas, poltronas fixas e carpetes.
Adjudicatárias: LAVANDERIA SÃO FRANCISCO LTDA. - CNPJ 06.176.605/0001-14 (itens 01 e
03); OLIVIER LAVANDERIA - CNPJ 08.920.547/0001-17 (itens 02 e 04). Data da
homologação: 20/07/2021.

JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2020, referente à locação de biblioteca de
mídias - conteúdo digital (SEI 0003510-86.2021.6.27.8000). Objeto do aditivo: prorrogação
do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Contratado: FACHINELI COMUNIC AÇ ÃO
LTDA (CNPJ nº 08.804.362/0001-47). Contratante: União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão. Data de assinatura do último signatário: 20/07/2021.
Signatários: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e o Sr. Alex
Alain Matos Fachineli,, Representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao CT Nº 13/2020 - SEI nº 02682.2021-2. CONTRATADA:  C R
Alves Franco EIRELI - CNPJ nº 18.851.494/0001-83. OBJETO: Renunciar ao primeiro reajuste
contratual e prorrogar a vigência do Contrato nº 13/2020 por doze meses, para o período
de 16/08/2021 a 15/08/2022. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral e, pela
Contratada, Carlos Renato Alves Franco.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO - SEI nº 10610.2020-4.
No extrato publicado no DOU nº 134, Seção 3, de 19/07/2021, página 116,

onde se lê: "Os preços serão registrados, respectivamente, nas Atas de Registro de Preços
nº 06/2021 e nº 07/2021,"; leia-se: "Os preços serão registrados na Ata de Registro de
Preços nº 06/2021,".

VERA ANA OLIVEIRA DE ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Publicação do Aviso de Licitação - PE nº 29/2021 (DOU) (0922113)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 332

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


���������� ���	
��������������������	����������������������	���

������������ ����!����������� ���������"�������������!��"�"������!��"��"!������!�������!������!���!�������	�������	���"�����#��$ ���

%&'()*+,-.,/,0
1�2������3�"43�����������5���

6���������5������7���8�������

9:;(<*=+>(?@A<)*+B(+C)(D*A+B(+'E<()@EF+G()'EH(H<(+I+JEK(<(@)EAL+J*HK*)'(+EA
(AG(J@K@JEDM(A+B*+NB@<EF+(+A(OA+EH(P*AQ

REF*)+<*<EF++(A<@'EB*=+>S+TQ0UVL//
W*JO'(H<*A=

NB@<EF

CO:F@JEDX*+B*+YZ@A*+B(+[@J@<EDX*+H*+W9\

Publicação do Edital do PE nº 29/2021 (Transparência) (0922116)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 333



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 
 

PROCESSO Nº: 0000642-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 06 de agosto de 2021 
Horário Abertura: 9 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – 
cafeteiras, conforme as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no Anexo 
I-A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-
mail. 
 
3.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. 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. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
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atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para o material ora licitado é de R$ 178,70 (cento e 
setenta e oito reais e setenta centavos), que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10.  Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

pena de inabilitação. 
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10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2021 (pdf assinado) (0922590)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 344



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

 

11.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua 
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

 b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, 
dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

11.3.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.4.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.5.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.6.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 
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11.8.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
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16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
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Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 

Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2021 (pdf assinado) (0922590)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 351



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota 
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.  

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL 

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
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eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro 
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, durante o horário normal de expediente. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de até 03 
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;  
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias.  

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
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20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, substituir o 
produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
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Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total 
do contrato celebrado. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
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importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

23.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá 
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato. 

23.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim 
considerados de primeiro uso. 

23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, antes 
da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 
recebimento. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
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princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do Item; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 23 de julho de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                         Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 40 
cafeteiras de uso doméstico, necessários ao bom funcionamento das atividades 
desenvolvidas no Prédio-Sede, dos Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió, 
conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e 
complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e 
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Garantimos, para o exercício de 2021, uma compra mínima de 10 
unidades do produto. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor as cafeteiras 
que não mais estão em uso, por inservíveis, uma vez que seus consertos, quando fora da 
garantia, são antieconômicos. 

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, 
a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, 
garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o 
número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis 
pagamentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor 
por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo 
Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa 
deverá apresentar: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando 
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir 
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento. A empresa que não cumprir o 
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Provisoriamente - pela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo 
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Definitivamente - pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias. 

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não 
esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e 
novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação 
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por 
escrito da comissão de recebimento. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital 
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 
todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia 
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

7.3. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na 
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 Não se aplica. 

 

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 
Chefe de Seção  
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM   

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Quantidade 
da Aquisição 

mínima 
(2021) 

1 

Cafeteira elétrica para café em 

pó: 

  

- Capacidade mínima para 15  

xícaras. 

- Sistema corta pingos. 

- Jarra em vidro resistente ou aço 

inox. 

- Com filtro permanente 

removível. 

- Colher dosadora 

- Placa aquecedora antiaderente 

- Depósito de água fácil de encher 

- Nível de água visível, 

- Interruptor luminoso de 

funcionamento 

- Potência mínima: 550 W 

- Frequência: 50 Hz 

- Consumo aproximado: 0,80 

Kw/h 

UNIDADE 40 10 
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- Voltagem; 220V ou bivolt. 

- 01 ano de garantia. 

- Selo do Inmetro 
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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  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000642-34.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº 29/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10. 024, de 20 
de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 29/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota 
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.  

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL 

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
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item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

8 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 
10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2021.
À PREG,
Para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/07/2021, às 14:57, 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
0922591 e o código CRC ED98FEF0.
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SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ 29.843.035/0001-74

06/08/2021

Item Qtde UN Material Marca Modelo Preço Unit. Preço Total

1 40 Un

Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto VETRO CAFFE CEV15 – 15X 220v

• Prepara até 15 xícaras de café

• Jarra de vidro

• Base mantém o café aquecido

• Filtro reutilizável e colher de medida

• Sistema corta pingos

Agratto 6048 140,00R$     5.600,00R$  

Valor Total 5.600,00R$  

JEAN CARLOS SESTREM

ADMINISTRADOR

CPF: 670.349.349-91

RG: 2.966.395-SSP-SC

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

NOME:

CPF / RG Nº.

CARGO

Referência: Edital do Pregão Nº 292021 UASG / Identificador N° 70011

A Empresa Sentinela do Vale Comercial Eireli sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 - Galpão 1 - CEP: 89.055-200 Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.843.035/0001-74, neste ato representada por Jean 

Carlos Sestrem, abaixo assinada, propõe a(o) Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes 

condições:

Valor Total: cinco mil e seiscentos reais

670.349.349-91 / 2.966.395-SSP/SC

Rua Fritz Spernau, 1000 - Galpão 1 - Fortaleza CEP: 89.055-200 - Blumenau/SC

Jean Carlos Sestrem

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA ATA SRP/CONTRATO 

(47) 3232-1221 - jean@sentinelavale.com.br

Administrador

ENDEREÇO:

TEL / E-MAIL

Informamos abaixo os dados do representante legal autorizado a firmar a respectiva Ata SRP/Contrato junto a esse órgão, conforme estabelecido no documento de outorga.

Dados bancários: Banco do Brasil: AG: 0095-7 CC: 28.782-2

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Prazo de pagamento será de 30 dias úteis após recebimento definitivo do material.

O prazo de entrega será de 30 dias após recebimento da ordem de compra.

O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Jean Carlos Sestrem, 

Carteira de identidade nº 2.966.395-SSP/SC, CPF nº 670.349.349-91, Administrador, como responsável legal desta empresa;

RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - GALPAO 1 - CEP: 89.055-200 B. FORTALEZA - BLUMENAU/SC 
E-MAIL : jean@sentinelavale.com.br TEL: (47) 3232-1221
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DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2021.
Senhor Chefe da SEPAT.
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI,
evento 0927553. 

 
Informo que a sessão eletrônica do certame

encontra-se suspensa, retornando, no dia 09/08/2021, às 15:
30 horas.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/08/2021, às 12:40, 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
0927632 e o código CRC 4E3B23F7.

0000642-34.2021.6.02.8000 0927632v1
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 m r

Cafeteira, Cozinha

Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto VETRO CAFFE CEV15
– 15X
Availability: Em estoque

 Adicionar à Lista de desejos d Comparar

• Prepara até 15 xícaras de café

• Jarra de vidro

• Base mantém o café aquecido

• Filtro reutilizável e colher de medida

• Sistema corta pingos

Início  Loja  Cozinha  Cafeteira  Cafeteira Elétrica 15 Xícaras Agratto VETRO CAFFE

n0

Ajuda

Jogue e Ganhe! ACEITAR DESAFIO!
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R$ 134,90
Parcelas em até 6X sem juros ou 5% de desconto no boleto bancário.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Em até 1X de 134,90 sem juros

Em até 2X de 67,45 sem juros

Em até 3X de 44,97 sem juros

Em até 4X de 33,73 sem juros

Em até 5X de 26,98 sem juros

Em até 6X de 22,48 sem juros

Selecione a voltagem desejada: Escolha uma opção

1

Peso 1.2 kg

Embalagem 23 × 16 × 27 cm

Produto Montado Comprimento: 22.0 cm

Largura: 15.5 cm

Altura: 25.5 cm

Selecione a
voltagem

desejada:

127V, 220V

a Comprar

Descrição Especificações Avaliações

Jogue e Ganhe! ACEITAR DESAFIO!
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DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2021.
Senhor Pregoeiro,
De ordem do Chefe desta Seção, em resposta ao

Despacho PREG (0927632), fazemos as seguintes
observações:

1) Na prosposta analisada (0927553), não tem a
descrição detalhada do produto cotado, exigido no item 3.1 do
TR. Também nao tem catálogo ou desenho ou até mesmo o
link do site para comprovação, exigência do item 3.3 do TR;

2) Tentamos buscar, no site do fabricante,
informações mais detalhadas do produto ofertado
(0928868 e 0928874). De pronto, identificamos que o produto
cotado, NÃO tem a potência mínima de 750 W, exigida no
TR.

Diante do acima exposto, sugerimos que o licitante
seja notificado para esclarecer e comprovar, que seu produto
atende, plenamente, Às exigência do nosso termo de
Referência - TR.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 10/08/2021, 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
0928875 e o código CRC 96401292.
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Informamos que, em nossso despacho SEPAT

(0928875), informamos que a potência mínima da cefeteira,
exigida em nosso TR, seria de 750W, acontece que ocorreu
um equívoco de nossa parte, pois verificamos as exigências
no Anexo único do TR (0843632) que foi alterado
posteriormente. Em verdade, a potência mínima, exigida no
TR que está anexo ao edital (0922590), é de 550W. Neste
quesito, a proposta analisada atende, mas, pelos outros
motivos já  alencados no despacho (0928875), continuamos
com o entendimento de que o licitante deve ser notificado
para comprovar que seu produto cotado está de acordo, na
íntegra, com todas as nossas exigências.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 12/08/2021, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929607 e o código CRC 39CB68CC.

0000642-34.2021.6.02.8000 0929607v1
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Pregão Eletrônico

70011 .292021 .31963 .4809 .1240907

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00029/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 06 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0000642-34.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de material permanente- cafeteiras.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras. - Sistema corta
pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora - Placa
aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso de
funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem; 220V ou
bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 178,7000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Cafeteira elétrica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
28.038.169/0001-50 LILIAN

MICHELLE
RIECK TAVARES

Sim Sim 40 R$ 195,0000 R$ 7.800,0000 05/08/2021
16:16:38

Marca: MALLORY 
Fabricante: MALLORY 
Modelo / Versão: AROMA 16 INOX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher
dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor
luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h -
Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro. COD M-021 
Porte da empresa: ME/EPP

11.186.327/0001-16 METALTEC M.
OLIVEIRA
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 40 R$ 200,0000 R$ 8.000,0000 05/08/2021
15:09:30

Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX - BRASIL 
Modelo / Versão: CMB21 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher
dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor
luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h -
Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro Estamos de pleno e total conhecimento do Edital.
Marca/Fab.: ELECTROLUX. Validade de Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO
VALE
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 40 R$ 250,0000 R$ 10.000,0000 06/08/2021
08:58:47

Marca: agratto 
Fabricante: agratto 
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Modelo / Versão: 6048 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher
dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor
luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h -
Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro " 
Porte da empresa: ME/EPP

27.089.971/0001-06 J L
DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 40 R$ 300,0000 R$ 12.000,0000 05/08/2021
15:48:34

Marca: MALLORY 
Fabricante: MALLORY 
Modelo / Versão: AROMA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher
dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor
luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h -
Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA
PIRES

Sim Sim 40 R$ 500,0000 R$ 20.000,0000 06/08/2021
08:53:21

Marca: BRITANIA CP15 
Fabricante: BRITANIA CP15 
Modelo / Versão: BRITANIA CP15 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Britânia Referência CAF CP15 INOX1 Modelo CP15 INOX Cor
Preto e Inox Rendimento 15 Sistema de suprimento Pó Filtro Tipo Permanente Porta-filtro Sim, removível Sistema
corta pingos Sim Placa de aquecimento Sim Potência 550W Voltagem 110 Volts Capacidade 600ml Tipo de cafeteira
Elétrica Prepara Café Luz indicadora de funcionamento Sim Colher dosadora Sim INMETRO BRA 14/02428 Peso
aproximado Peso do produto 900g Dimensão do produto Largura 17cm Altura 26cm Profundidade 24cm Dimensões
do produto com embalagem Largura 21,80cm Altura 27cm Profundidade 16cm Garantia Prazo de Garantia 01 ano
(3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da
embalagem - 01 cafeteira - 01 filtro removível - 01 colher dosadora - 01 manual de instruções - 01 certificado de
garantia - 01 mini folder. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.912.700/0001-62 IMPERIOGN
COMERCIO DE
MAQUINAS
EQUIPAMENTOS
E SERVICOS

Sim Sim 40 R$ 1.400,0000 R$ 56.000,0000 27/07/2021
15:20:21

Marca: CONSERCAF 
Fabricante: CONSERCAF 
Modelo / Versão: CAF 1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher
dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor
luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h -
Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO
ATACADISTA E
VAREJISTA DE
DIVERSOS
ARTIGO

Sim Sim 40 R$ 3.000,0000 R$ 120.000,0000 06/08/2021
01:36:13

Marca: AGRATTO 
Fabricante: AGRATTO 
Modelo / Versão: CEV- 15 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFETEIRA PARA 15 XICARAS SISTEMA CONTRA PINGOS JARRA EM
VIDRO RESITENTE OU AÇO INOX COM FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL COLHER DOSADORA PLACA AQUECEDORA
ANTIADERENTE DEPOSITO DE ÁGUA FACIL DE ENCHER NÍVEL DE ÁGUA VISÍVEL INTERRUPTOR LUMINOSO DE
FUNCIONAMENTO POTÊNCIA 550W 
Porte da empresa: ME/EPP

20.425.201/0001-48 N. B.
DISTRIBUIDORA
E
IMPORTADORA
DE PRODUTOS E
EQUIPAM

Sim Sim 40 R$ 10.000,0000 R$ 400.000,0000 05/08/2021
17:05:02

Marca: MALORY 
Fabricante: MALORY 
Modelo / Versão: MALORY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15
xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher
dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor
luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h
Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 20.425.201/0001-48 06/08/2021 09:00:06:790
R$ 3.000,0000 29.332.265/0001-79 06/08/2021 09:00:06:790
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R$ 1.400,0000 37.912.700/0001-62 06/08/2021 09:00:06:790
R$ 500,0000 12.130.958/0001-86 06/08/2021 09:00:06:790
R$ 300,0000 27.089.971/0001-06 06/08/2021 09:00:06:790
R$ 250,0000 29.843.035/0001-74 06/08/2021 09:00:06:790
R$ 200,0000 11.186.327/0001-16 06/08/2021 09:00:06:790
R$ 195,0000 28.038.169/0001-50 06/08/2021 09:00:06:790

R$ 1.300,0000 37.912.700/0001-62 06/08/2021 09:03:24:267
R$ 299,0000 12.130.958/0001-86 06/08/2021 09:04:49:687
R$ 249,9900 29.332.265/0001-79 06/08/2021 09:15:12:983
R$ 194,9900 29.843.035/0001-74 06/08/2021 09:15:13:360
R$ 199,9900 29.332.265/0001-79 06/08/2021 09:15:16:067
R$ 140,0000 29.843.035/0001-74 06/08/2021 09:17:34:800
R$ 125,0000 28.038.169/0001-50 06/08/2021 09:19:34:760
R$ 167,0000 29.332.265/0001-79 06/08/2021 09:20:37:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 06/08/2021
09:00:08 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

06/08/2021
09:16:34 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

06/08/2021
09:16:34

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
194,9900 e R$ 200,0000.

Encerramento 06/08/2021
09:21:35 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

06/08/2021
09:21:35 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

06/08/2021
10:55:33

Recusa da proposta. Fornecedor: LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, CNPJ/CPF: 28.038.169/0001-
50, pelo melhor lance de R$ 125,0000. Motivo: Não houve interesse nas negociações com o
Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

06/08/2021
11:13:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.843.035/0001-74.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

06/08/2021
11:44:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 29.843.035/0001-74.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

06/08/2021
11:51:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.843.035/0001-74.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

06/08/2021
11:53:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 29.843.035/0001-74.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

06/08/2021
11:59:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.843.035/0001-74.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

06/08/2021
13:39:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 29.843.035/0001-74.

Recusa de
proposta

10/08/2021
15:50:09

Recusa da proposta. Fornecedor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.843.035/0001-74, pelo melhor lance de R$ 140,0000. Motivo: O produto apresentado não
atende as especificações técnicas do Termo de Referência, conforme parecer técnico da unidade
requisitante e ratificado pela empresa Sentinela do Vale Comercial Eireli.

Recusa de
proposta

10/08/2021
17:42:01

Recusa da proposta. Fornecedor: REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS
ARTIGO, CNPJ/CPF: 29.332.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 167,0000. Motivo: Não houve
interesse nas negociações com o Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa de
proposta

16/08/2021
17:14:22

Recusa da proposta. Fornecedor: METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
11.186.327/0001-16, pelo melhor lance de R$ 200,0000. Motivo: Não houve interesse nas
negociações com o Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Etapa
fechada -
Retorno do
julgamento

16/08/2021
17:14:42 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

16/08/2021
17:19:42

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com o lance: R$ 10.000,0000.
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Encerramento 16/08/2021
17:24:43 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

16/08/2021
17:24:43 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

17/08/2021
16:36:24

Recusa da proposta. Fornecedor: NADJA MARINA PIRES, CNPJ/CPF: 12.130.958/0001-86, pelo
melhor lance de R$ 299,0000. Motivo: Não houve negociação de valores, conforme chat de
conversação.

Recusa de
proposta

17/08/2021
17:46:44

Recusa da proposta. Fornecedor: J L DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.089.971/0001-06, pelo
melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Não houve interesse nas negociações com o Pregoeiro,
conforme chat de conversação.

Recusa de
proposta

19/08/2021
15:34:12

Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E
SERVICOS, CNPJ/CPF: 37.912.700/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.300,0000. Motivo: Não
houve interesse nas negociações com o Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa de
proposta

19/08/2021
15:42:16

Recusa da proposta. Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Não
houve negociação de valores, conforme chat de conversação.

Cancelado no
julgamento

19/08/2021
15:42:42 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de valores.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 06/08/2021
09:00:06

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 06/08/2021

09:00:08
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 06/08/2021
09:16:34

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
194,9900 e R$ 200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:34 do dia

06/08/2021.
Sistema 06/08/2021

09:21:35
O fornecedor da proposta no valor de R$ 200,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 06/08/2021

09:21:35
O item 1 está encerrado.

Sistema 06/08/2021
09:21:43

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 06/08/2021
09:25:10

Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a primeira
colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o

valor de R$ 115,00?
Pregoeiro 06/08/2021

09:30:11
Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a primeira

colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,
devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o

valor de R$ 115,00?
Pregoeiro 06/08/2021

09:36:07
Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Incumbirá ao licitante acompanhar as

operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 06/08/2021

09:36:33
Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 06/08/2021

09:39:50
Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 06/08/2021

09:40:08
Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Incumbirá ao licitante acompanhar as

operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 06/08/2021

09:46:59
Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 06/08/2021

09:51:24
Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Incumbirá ao licitante acompanhar as

operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 06/08/2021

10:14:01
Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Sr(a) Licitante, considerando o silêncio de V.Sª
em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, determino o prazo de 30 (trinta)

minutos para V.Sª informar se aceita a negociação ou o valor informado na fase de
lances. Após esse prazo, sem a resposta de V.Sª, iremos desclassificar a sua proposta.

Pregoeiro 06/08/2021
10:47:24

Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Sr(a) Licitante, bom dia.
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Pregoeiro 06/08/2021
10:52:33

Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Sr(a) Licitante, bom dia.

Pregoeiro 06/08/2021
10:54:46

Para LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - Sr(a) Licitante, tendo em vista o silêncio de
V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos desclassificar a sua

proposta. Agradeço a participação de V.Sª.
Pregoeiro 06/08/2021

10:56:59
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a

segunda colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 115,00?
Pregoeiro 06/08/2021

10:59:51
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a

segunda colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 115,00?
Pregoeiro 06/08/2021

11:01:06
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 06/08/2021

11:07:07
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a

segunda colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 115,00?
29.843.035/0001-

74
06/08/2021
11:09:55

Bom dia

Pregoeiro 06/08/2021
11:10:17

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Bom dia.

29.843.035/0001-
74

06/08/2021
11:10:21

informo que não consigo reduzir o valor do item

Pregoeiro 06/08/2021
11:11:29

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Agradeço.

Pregoeiro 06/08/2021
11:13:37

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - O valor ofertado por V.Sª encontra-se
compatível com o estimado pela Administração. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª
deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance
ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Sistema 06/08/2021
11:13:56

Senhor fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.843.035/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 06/08/2021
11:14:05

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Anexo convocado.

Pregoeiro 06/08/2021
11:16:53

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - V.Sª aceita o prazo de 01 (uma) hora
para o envio da proposta?

Pregoeiro 06/08/2021
11:18:24

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Item 8.24.2. O pregoeiro solicitará ao
licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) hora, 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.

29.843.035/0001-
74

06/08/2021
11:25:27

ok, estarei providenciando a proposta atualizada

Sistema 06/08/2021
11:44:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.843.035/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/08/2021
11:48:14

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, V.Sª pode encaminhar
novamente o anexo (ficha técnica) em formato pdf?

Sistema 06/08/2021
11:51:01

Senhor fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.843.035/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 06/08/2021
11:53:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.843.035/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/08/2021
11:58:12

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Menciono a ficha técnica, que o referido
arquivo encaminhado está impossibilitado de abrir. A proposta já está em formado PDF.

Solicito apenas o envio do anexo contendo a FICHA TÉCNICA.
Sistema 06/08/2021

11:59:21
Senhor fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

29.843.035/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 06/08/2021

12:37:41
Tendo em vista o encerramento do horário comercial, iremos suspender a sessão
eletrônica para que a unidade requisitante proceda à análise técnica da proposta

apresentada pela Empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. Retornaremos no
dia 09/08/2021, às 15:30 horas. Obrigado pela participação de todos.

Sistema 06/08/2021
13:39:44

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.843.035/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 09/08/2021
15:31:05

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 09/08/2021
15:33:09

Informo que a unidade requisitante, até o presente momento, não efetuou a análise
técnica da proposta apresentada pela empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.

Peço a gentileza que aguardem. Obrigado.
Pregoeiro 09/08/2021

16:28:45
Informo que a unidade requisitante, até o presente momento, não efetuou a análise

técnica da proposta apresentada pela empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.
Peço a gentileza que aguardem. Obrigado.

Pregoeiro 09/08/2021
17:17:27

Informo que até o presente momento a unidade requisitante não procedeu à análise
técnica da proposta da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. Favor
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aguardar.
Pregoeiro 09/08/2021

17:28:16
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista que até o presente momento a unidade
requisitante não procedeu a análise técnica da proposta da empresa SENTINELA DO

VALE COMERCIAL EIRELI e o breve encerramento do horário comercial, iremos
suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 10/08/2021, às

15:30 horas.
Pregoeiro 09/08/2021

17:28:32
Agradeço a participação de todos. Boa tarde.

Pregoeiro 10/08/2021
15:31:12

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 10/08/2021
15:33:06

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Transcrevo o inteiro teor do despacho
proferido pela unidade requisitante: ..."De ordem do Chefe desta Seção, em resposta ao

Despacho PREG (0927632), fazemos as seguintes observações: 1) Na prosposta
analisada (0927553), não tem a descrição detalhada do produto cotado, exigido no item

3.1 do TR. Também nao tem catálogo ou desenho ou até mesmo o link do ...
Pregoeiro 10/08/2021

15:33:22
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - ... do site para comprovação, exigência

do item 3.3 do TR; 2) Tentamos buscar, no site do fabricante, informações mais
detalhadas do produto ofertado (0928868 e 0928874). De pronto, identificamos que o

produto cotado, NÃO tem a potência mínima de 750 W, exigida no TR. ...
Pregoeiro 10/08/2021

15:33:40
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - ... Diante do acima exposto, sugerimos

que o licitante seja notificado para esclarecer e comprovar, que seu produto atende,
plenamente, Às exigência do nosso termo de Referência - TR. ..."

Pregoeiro 10/08/2021
15:36:27

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, V.Sª gostaria de efetuar
algum esclarecimento sobre a análise técnica da unidade requisitante?

Pregoeiro 10/08/2021
15:44:18

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, V.Sª gostaria de efetuar
algum esclarecimento sobre a análise técnica da unidade requisitante?

29.843.035/0001-
74

10/08/2021
15:44:39

Boa tarde, informo que o produto não atende a todas as especificações solicitadas

29.843.035/0001-
74

10/08/2021
15:45:03

infelizmente não possuo outro equipamento que possa atender a sua descrição

Pregoeiro 10/08/2021
15:47:41

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Agradeço. Tendo em vista o parecer
técnico e a informação de V.Sª que o produto não atende a todas as especificações

solicitadas no Termo de Referência, iremos desclassificar a sua proposta. Obrigado pela
participação de V.Sª. Boa tarde.

Pregoeiro 10/08/2021
15:51:13

Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o item, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 10/08/2021
16:15:45

Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o item, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 10/08/2021
16:20:03

Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o item, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 10/08/2021
16:20:32

Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 10/08/2021

16:45:40
Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr(a) Licitante,

boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o item, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?
Pregoeiro 10/08/2021

17:15:54
Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr(a) Licitante,

boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o item, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?
Pregoeiro 10/08/2021

17:17:56
Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr(a) Licitante,

considerando o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro,
determino o prazo de 30 (trinta) minutos para V.Sª informar se aceita a negociação ou o

valor informado na fase de lances. Após esse prazo, sem a resposta de V.Sª, iremos
desclassificar a sua proposta.

Pregoeiro 10/08/2021
17:30:12

Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr(a) Licitante,
estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 10/08/2021
17:37:59

Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr(a) Licitante,
estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 10/08/2021
17:41:40

Para REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO - Sr(a) Licitante,
tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro,

iremos desclassificar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.
Pregoeiro 10/08/2021

17:43:09
Tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos suspender

a sessão eletrônica e retornaremos, dia 13/08/2021 (sexta-feira), às 08:30 horas.
Pregoeiro 13/08/2021

08:36:39
Srs(as) Licitantes, bom dia.
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Pregoeiro 13/08/2021
08:37:58

Por razões administrativas, iremos suspender a presente sessão eletrônica e
retornaremos no dia 16/08/2021, às 15:00 horas. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 16/08/2021
15:01:25

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 16/08/2021
15:07:53

Srs(as) Licitantes, considerando que a Administração pode rever seus atos. Nesse
sentido a unidade técnica responsável pela conformidade técnica das propostas alterou o

entendimento de recusa da segunda classificada.
Pregoeiro 16/08/2021

15:08:41
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, apesar da recusa inicial,

a unidade técnica manifestou-se da seguinte forma: ..."Informamos que, em nossso
despacho SEPAT (0928875), informamos que a potência mínima da cefeteira, exigida em

nosso TR, seria de 750W, acontece que ocorreu um equívoco de nossa parte, pois
verificamos as exigências no Anexo único do TR (0843632) que foi ...

Pregoeiro 16/08/2021
15:09:02

Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - ... alterado posteriormente. Em verdade,
a potência mínima, exigida no TR que está anexo ao edital (0922590), é de 550W. Neste

quesito, a proposta analisada atende, mas, pelos outros motivos já alencados no
despacho (0928875), continuamos com o entendimento de que o licitante deve ser

notificado para comprovar que seu produto cotado está de acordo, ...
Pregoeiro 16/08/2021

15:09:30
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - ... na íntegra, com todas as nossas

exigências."
Pregoeiro 16/08/2021

15:12:04
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, apesar de V.Sª ter

declarado, no cadastro preliminar de proposta que atendia a todos os termos do Edital,
considerando o despacho/informação da unidade técnica, é possível que V.Sª encaminhe
uma declaração assinada confirmando que o seu produto Cafeteira Elétrica 15 Xícaras

Agratto VETRO CAFFE CEV15 – 15X 220v, atende a todos os termos ...
Pregoeiro 16/08/2021

15:12:39
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - do Edital. Favor responder em 10 (dez)

minutos. A fim de abrirmos a convocação de anexo.
Pregoeiro 16/08/2021

15:31:18
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Sr(a) Licitante, considerando o item 5.5,
do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de

sua desconexão.
Pregoeiro 16/08/2021

15:32:04
Para SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - Diante do silêncio de V.Sª, manteremos a

recusa da sua proposta.
Pregoeiro 16/08/2021

15:32:58
Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
quarta colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 16/08/2021
15:36:03

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
quarta colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 16/08/2021
15:41:34

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 16/08/2021
16:03:02

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 16/08/2021
16:26:05

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, considerando o silêncio
de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, determino o prazo de 30

(trinta) minutos para V.Sª informar se aceita a negociação ou o valor informado na fase
de lances. Após esse prazo, sem a resposta de V.Sª, iremos desclassificar a sua proposta.

Pregoeiro 16/08/2021
16:29:21

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 16/08/2021
16:29:29

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
quarta colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 16/08/2021
16:37:16

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
quarta colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 16/08/2021
16:37:24

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 16/08/2021
16:54:42

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 16/08/2021
17:07:52

Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 16/08/2021
17:08:16

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 16/08/2021
17:14:02

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o silêncio
de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos desclassificar a sua

proposta. Agradeço a participação de V.Sª.
Sistema 16/08/2021

17:14:42
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos

seguintes lances: R$ 299,0000, R$ 300,0000 e R$ 1.300,0000, poderá enviar um lance
único e fechado até às 17:19:41 do dia 16/08/2021.

Sistema 16/08/2021 O fornecedor da proposta no valor de R$ 299,0000 não enviou lance único e fechado
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17:19:42 para o item 1.
Sistema 16/08/2021

17:19:42
O fornecedor da proposta no valor de R$ 300,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 16/08/2021

17:19:42
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.300,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 16/08/2021

17:19:42
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor

de R$ 10.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 17:24:42 do dia
16/08/2021.

Sistema 16/08/2021
17:24:43

O fornecedor da proposta no valor de R$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 16/08/2021
17:24:43

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 16/08/2021
17:26:10

Para NADJA MARINA PIRES - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta colocada para o
item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$
115,00?

Pregoeiro 16/08/2021
17:29:29

Para NADJA MARINA PIRES - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta colocada para o
item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$
115,00?

Pregoeiro 16/08/2021
17:32:11

Para NADJA MARINA PIRES - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo

sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 16/08/2021

17:49:01
Tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos suspender

a presente sessão eletrônica e retornaremos, no dia 17/08/2021, às 16:30 horas.
Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 17/08/2021
16:30:54

Srs(as) Licitantes, declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 17/08/2021
16:31:06

Para NADJA MARINA PIRES - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta colocada para o
item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$
115,00?

12.130.958/0001-
86

17/08/2021
16:32:41

Boa tarde...

12.130.958/0001-
86

17/08/2021
16:33:18

Infelizmente não conseguimos chegar ao valor de referencia, manteremos nosso preço.

Pregoeiro 17/08/2021
16:33:50

Para NADJA MARINA PIRES - Boa tarde

Pregoeiro 17/08/2021
16:34:42

Para NADJA MARINA PIRES - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª encontra-se acima do
estimado pela Administração.

Pregoeiro 17/08/2021
16:35:15

Para NADJA MARINA PIRES - Razão pela qual, iremos recusar a proposta de V.Sª.
Agradeço a participação de V.Sª

Pregoeiro 17/08/2021
16:36:49

Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada
para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos
questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$

115,00?
Pregoeiro 17/08/2021

16:47:34
Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada

para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos
questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$

115,00?
Pregoeiro 17/08/2021

16:51:43
Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no
sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 17/08/2021

16:58:50
Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada

para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos
questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$

115,00?
Pregoeiro 17/08/2021

17:05:59
Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no
sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 17/08/2021

17:06:51
Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, considerando o silêncio de V.Sª em

responder aos questionamentos deste Pregoeiro, determino o prazo de 30 (trinta)
minutos para V.Sª informar se aceita a negociação ou o valor informado na fase de

lances. Após esse prazo, sem a resposta de V.Sª, iremos desclassificar a sua proposta.
Pregoeiro 17/08/2021

17:15:23
Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sexta colocada

para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos
questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$

115,00?
Pregoeiro 17/08/2021

17:45:47
Para J L DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, tendo em vista o silêncio de V.Sª em
responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos desclassificar a sua proposta.

Agradeço a participação de V.Sª.
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Pregoeiro 17/08/2021
17:46:19

Tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos suspender
a presente sessão eletrônica e retornaremos, no dia 19/08/2021, às 14:00 horas.

Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 19/08/2021

14:03:15
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 19/08/2021
14:05:00

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a sétima colocada para o item, considerando a determinação

da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 19/08/2021
14:14:46

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta colocada para o item, considerando a determinação

da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 19/08/2021
14:25:41

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS - Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 19/08/2021

14:25:49
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS - Sr(a)

Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta colocada para o item, considerando a determinação
da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?
Pregoeiro 19/08/2021

14:32:40
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS - Sr(a)

Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta colocada para o item, considerando a determinação
da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?
Pregoeiro 19/08/2021

15:00:45
Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS - Sr(a)

Licitante, considerando o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste
Pregoeiro, determino o prazo de 30 (trinta) minutos para V.Sª informar se aceita a

negociação ou o valor informado na fase de lances. Após esse prazo, sem a resposta de
V.Sª, iremos desclassificar a sua proposta.

Pregoeiro 19/08/2021
15:21:03

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta colocada para o item, considerando a determinação

da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?

Pregoeiro 19/08/2021
15:33:54

Para IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS - Sr(a)
Licitante, tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste

Pregoeiro, iremos desclassificar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.
Pregoeiro 19/08/2021

15:35:09
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a) Licitante,

boa tarde. V.Sª foi a OITAVA colocada para o item, considerando a determinação da
legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 115,00?
20.425.201/0001-

48
19/08/2021
15:37:35

Não podemos chegar ao valor estimado.

Pregoeiro 19/08/2021
15:39:50

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Agradeço.

Pregoeiro 19/08/2021
15:41:45

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Tendo em vista
que o valor do lance ofertado por V.Sª encontra-se acima do estimado por esta
Administração, iremos recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª

Sistema 19/08/2021
15:42:42

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 19/08/2021
15:47:41

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/08/2021 às
16:18:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

06/08/2021
09:00:06 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

06/08/2021
09:21:43 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

06/08/2021
12:41:58

Previsão de reabertura: 09/08/2021 15:30:00; Análise técnica da proposta apresentada
pela unidade requisitante.

Reativação 09/08/2021
15:30:26

Suspensão
administrativa

09/08/2021
17:29:29

Previsão de reabertura: 10/08/2021 15:30:00; A unidade requisitante ainda não efetuou a
análise técnica da proposta apresentada.

Reativação 10/08/2021
15:30:24

Suspensão
administrativa

10/08/2021
17:43:45 Previsão de reabertura: 13/08/2021 08:30:00; Encerramento do horário comercial.

Reativação 13/08/2021
08:30:13
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Suspensão
administrativa

13/08/2021
08:38:55

Previsão de reabertura: 16/08/2021 15:00:00; Por razões administrativas, suspenderemos
a sessão eletrônica.

Reativação 16/08/2021
15:00:25

Suspensão
administrativa

16/08/2021
17:51:00 Previsão de reabertura: 17/08/2021 16:30:00; Continuidade dos atos de negociação.

Reativação 17/08/2021
16:30:02

Suspensão
administrativa

17/08/2021
17:47:18 Previsão de reabertura: 19/08/2021 14:00:00; Encerramento do horário comercial.

Reativação 19/08/2021
14:02:08

Abertura do prazo 19/08/2021
15:42:42 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

19/08/2021
15:47:41 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/08/2021 às 16:18:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:30 horas do dia 19 de agosto de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00029/2021 (SRP) 
 

Às 16:30 horas do dia 19 de agosto de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00029/2021, referente ao
Processo nº 0000642-34.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras. - Sistema
corta pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora - Placa
aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso de
funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem; 220V
ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 178,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

19/08/2021
15:42:42

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de
valores.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
Senhor Secretário de Administração.
 
Informo a V.Sª o fracasso do Pregão Eletrônico n.º

29/2021, conforme evento 0933595.
 
Respeitosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/08/2021, às 17:13, 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
0933599 e o código CRC E0DA3355.

0000642-34.2021.6.02.8000 0933599v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral.
 
Submeto os presentes autos ao conhecimento de

Vossa Senhoria,  pedindo vênia para sugerir que o feito
evolua à apreciação superior da Presidência, no sentido de
que sejam homologados os atos do Pregoeiro, que declarou
fracassado o Pregão Eletrônico nº 29/2021, e autorizada a
repetição do certame, sem prejuízo de que a COMAP venha a
reavliar a instrução, com vistas a afastar novo risco de
fracasso.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2021, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933952 e o código CRC 571FF1E3.

0000642-34.2021.6.02.8000 0933952v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Considerando o pronunciamento do Senhor Secretário de

Administração por conduto do Despacho GSAD 0933952, submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
com a sugestão, salvo melhor entendimento, de que sejam
homologados os atos do Pregoeiro que declarou fracassado o Pregão
Eletrônico nº 29/2021, na forma indicada no Despacho PREG
0933599, nos termos da Ata Pregão 29/2021 (0933595), bem como
seja autorizada a repetição do certame, sem prejuízo de que a
Coordenadoria de Material e Patrimônio venha a reavaliar a
instrução, com vistas a afastar novo risco de fracasso.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/08/2021, às 17:44, 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
0934996 e o código CRC 9426F60E.

0000642-34.2021.6.02.8000 0934996v1
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PROCESSO : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Repetição. Certame licitatório.

 

Decisão nº 1832 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Secretário de Administração no Despacho GSAD 0933952, com fulcro
no Despacho PREG SEI 0933599, noticiando o fracasso do Pregão
Eletrônico n° 29/2021, que teve por objeto o Registro de Preços de
material permanente – cafeteiras, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, HOMOLOGO os atos praticados pelo
Pregoeiro, nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000,
ao tempo em que AUTORIZO a realização de novo certame, com a
providência cautelar de se promover a reavaliação da instrução,
pela Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP, com vistas a
afastar novo risco de fracasso.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
adoção das providências administrativas que se revelem necessárias
ou recomendáveis à consecução do feito.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
24/08/2021, 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
0935060 e o código CRC EEAF67F9.

0000642-34.2021.6.02.8000 0935060v3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00029/2021 (SRP)

 
Às 16:49 horas do dia 24 de agosto de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000642-34.2021,
Pregão nº 00029/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras. - Sistema corta
pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora - Placa aquecedora
antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso de funcionamento -
Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de
garantia. - Selo do Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 178,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

19/08/2021
15:42:42 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve

negociação de valores.

Homologado 24/08/2021
16:49:31

JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
À COMAP para atualizar o portal da transparência e

adoção das medidas necessárias à repetição do certame, na
forma determinada pela Presidência, na Decisão 1832 (doc.
0935060).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/08/2021, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935574 e o código CRC 9DC78F8A.

0000642-34.2021.6.02.8000 0935574v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe,
 
Diante do fracasso do Pregão Eletrônico nº

29/2021, conforme evento 0933595, encaminho os presentes
autos para revisão do Termo de Referência, 0917176, caso
entenda necessário.

 
Após, que os autos sejam encaminhados à SEIC

para que seja avaliada a necessidade de revisão da pesquisa
de preços.

 
Por fim, à SLC para confecção da minuta do edital,

com vistas à repetição do certame, conforme autorizado pela
Presidência deste Regional, por meio da Decisão
1832, 0935060, com posterior remessa à AJ-DG, para a
competente análise.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/08/2021, às 17:53, 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
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0935679 e o código CRC 03CF737B.

0000642-34.2021.6.02.8000 0935679v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2021.
À SEIC para que seja avaliada a necessidade de

revisão da pesquisa de preços, conforme solicitação da
COMAP.

 
À COMAP para informar que, com nosso

conhecimento técnico, não vemos como alterar (reduzindo
exigências ou características) o Termo de Referência sem
implicar na qualidade do produto.

Notamos entretanto que o pregoeiro sempre tentou
negociar o preço dos licitantes para R$ 115,00, bem abaixo
dos R$ 178,70 que seria o preço máximo da Administração e
antes mesmo da apresentação da proposta ajustada daquele
que apresentou o menor preço. Não entendemos essa técnica
e seria interessante que fosse esclarecida para nosso
conhecimento.

Por outro lado, nos preocupa que um pregão
relativamente simples (apenas um item) demore cerca de 13
dias para ser concluído, não obstante os problemas que
tenham dado causa a esse lapso temporal, uma vez que os
licitantes não costumam ficar logados e interessados nos
procedimentos por tanto tempo e provavelmente estejam
participando de outros pregões. Digo isto com a experiência
de quem já foi pregoeiro e com o intuito de colaborar com os
processos de aquisição.

Nossa sugestão, mesmo enquanto pregoeiro foi a
de que houvesse um integrante da área interessada
trabalhando junto com o pregoeiro no dia estabelecido,
para que o procedimento pudesse ser mais ágil e se possível,
encerrar no mesmo dia, mantendo assim a participação e
interesse de todos os concorrentes.

Despacho SEPAT 0937739         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 403



 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 30/08/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937739 e o código CRC CD683478.

0000642-34.2021.6.02.8000 0937739v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2021.
 
À SLC,
 
Senhora Chefe,
 
Trata-se de aquisição de 40 cafeteiras de uso

doméstico, conforme especificações constantes de Termo de
Referência (0843631) e Anexo (0843632).

 
Inicialmente, esta unidade efetuou pesquisa no

site www.bancodeprecos.com.br, buscando-se propostas
vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias, com objeto semelhante, encontrando o valor
médio unitário de R$ 132,20 (cento e trinta e dois reais e
vinte centavos) - 0885653- sugerindo, considerando o total
previsto para aquisição de materiais enquadrados como
"Aparelhos e utensílios domésticos", que a contratação
ocorresse por meio de Pregão Eletrônico (0885648).

 
Realizado o pregão, ele restou fracassado, tendo

em a vista rejeição de duas  propostas por incompatibilidade
técnica com o exigido no Termo de Referência, Anexo I-A, e
ainda, que as demais propostas apresentadas consignaram
valores acima do estimado pela administração, os licitantes
com valor acima  do estimado rejeitaram a contraproposta
feita (0911619).

 
Tendo em vista determinação da presidência deste
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órgão (0912656), foram realizados ajustes no anexo único do
Termo de  Referência (0917176), visando a afastar o risco de
novo fracasso, resultando nas seguintes alterações: a jarra da
cafeteira poderá ser de vidro resistente ou aço inox e a
potência mínima foi reduzida para 550 W.

 
Num segundo momento, esta unidade realizou nova

pesquisa de preços pela mesma plataforma utilizada
anteriormente, chegando-se a novo valor médio unitário de R$
178,70 (cento e setenta e oito reais e setenta centavos) -
0919935.

 
Novamente, o respectivo pregão restou fracassado,

conforme noticiado no Despacho 0933599 e homologado
através da Decisão nº 1832 - 0935060 que também determinou
a realização de novo certame.

 
Os autos vieram para realização de pesquisa de

preço, se necessário (0935679).
 
Esta unidade efetuou nova pesquisa de preço

(0937867), não tendo localizado cafeteiras com as exatas
especificações do termo de referência, utilizando-se
especificação aproximada, em especial, quanto a potência
mínima.

 
Com esses esclarecimentos, informamos que o

novo  o valor médio unitário encontrado foi de R$
177,11(cento e setenta e sete reais e onze centavos) -
0937867, que é aproximado ao valor anteriormente indicado
de 178,70, chegando-se ao novo valor global de R$
7.084,40 (sete mil e oitenta e quatro reais e quarenta
centavos).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 30/08/2021, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 30/08/2021, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937828 e o código CRC 15D9B18B.

0000642-34.2021.6.02.8000 0937828v1
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Item 1: cafeteira elétrica

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 215,79R$ 215,79

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Objeto:Objeto: Pregão eletrônico N° 40/2021, visando à aquisição de utensílios, móveis e eletros

para as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Governador

Mangabeira-BA..

Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - CAFETEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA 800W, FILTRO TIPO

REMOVÍVEL, CAPACIDADE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,2L.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 16/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:402021 / UASG:983531

Lote/Item:Lote/Item: 2/76

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.774.865/0001-64
* VENCEDOR *

KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI R$ 215,79

Marca: Marca: BRITANIA                                                
Fabricante: Fabricante: BRITANIA                                                
Modelo: Modelo: CP30 INOX 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA 800W, FILTRO TIPO REMOVÍVEL, CAPACIDADE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,2L.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO, 2262 (71) 3354-4618 / (71) 3354-4618 escritorio@ricosconsultoria.com.br

Relatório gerado no dia 30/08/2021 16:22:02  (IP: 177.12.235.210Relatório gerado no dia 30/08/2021 16:22:02  (IP: 177.12.235.210

Relatório de Cotação: 0000642-34.2021.6.02.8000 - Cafeteiras atualização da pesquisa

Pesquisa realizada entre 30/08/2021 16:05:30 e 30/08/2021 16:19:18Pesquisa realizada entre 30/08/2021 16:05:30 e 30/08/2021 16:19:18

Item 1: cafeteira elétricaItem 1: cafeteira elétrica

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

14 / 14 1 R$ 177,11 (un) R$ 177,11

Valor Global:Valor Global:   R$ 177,11R$ 177,11

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 177,11 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 177,11

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade cafeteira elétrica ; cafeteira elétrica, cafeteira eletrica - domestica , industr ; cafeteira eletrica - capacidade para preparo minima de

até 14 cafezinhos ; consumo de energia (kw/h) 0.55 ; potência (w) 550 ou suoerior.
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 149,99R$ 149,99

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR

Objeto:Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Utensílios e

Eletroeletrônicos, em atendimento às Secretarias do Município de Paula

Freitas/PR..

Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - Cafeteira Elétrica, Jarra removível, café pode ser servido

diretamente da jarra, ela é feita de vidro e é bastante resistente a choque térmico,

tampa basculante com indicador de nível da agua, Lâmpada Piloto, até 17

xicaras, corpo preto polido, Jarra removível e lavável, sistema corta-pingos,

permite servir o café durante o preparo função de aquecimento automático,

chapa de aquecimento antiaderente, café quente por mais tempo sem alterar o

sabor, medidas aproximadas: Altura 23,20 cm, Largura 23,30cm, Profundidade

14,90cm, Peso 1kg, Capacidade 700ml, Voltagem 110v.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 16/08/2021 08:15

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:492021 / UASG:987753

Lote/Item:Lote/Item: /169

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.483.193/0001-96
* VENCEDOR *

BRASIDAS EIRELI R$ 149,99

Marca: Marca: AGRATTO                                                
Fabricante: Fabricante: AGRATTO                                                
Modelo: Modelo: VETRO CAFFE 30X CEV30-02 
Descrição: Descrição: Cafeteira Elétrica, Jarra removível, café pode ser servido diretamente da jarra, ela é feita de vidro e é bastante resistente a choque térmico, tampa b
asculante com indicador de nível da agua, Lâmpada Piloto, até 17 xicaras, corpo preto polido, Jarra removível e lavável, sistema corta-pingos, permite servir o c
afé durante o preparo função de aquecimento automático, chapa de aquecimento antiaderente, café quente por mais tempo sem alterar o sabor, medidas apro
ximadas: Altura 23,20 cm, Largura 23,30cm, Profundidade 14,90cm, Peso 1kg, Capacidade 700ml, Voltagem 110v.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Blumenau R ADOLFO WRUCK, 65 (47) 3041-4138 brasidas@brasidas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 151,49R$ 151,49

Órgão:Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e

móveis conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas no Edital e

Anexos.

Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - Cafeteira elétrica para café em pó; com display digital; filtro

permanente; jarra de vidro de em média 1,5L; base aquecedora; garantia mínima

12 (doze) meses; com função de programação de horário; tensão 220V/110V.

Preferencialmente possuir função de autolimpeza e desligamento automático.

Marcas de referência: Philco Digital PH14; Oster OCAF500; Cadence Urban

Inspire; entre outros.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 06/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:926285

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.761.621/0001-35
* VENCEDOR *

DIOGO DA CONCEICAO 07375227985 R$ 151,49

Marca: Marca: Philco                                                
Fabricante: Fabricante: Philco                                                
Modelo: Modelo: Philco PH14 
Descrição: Descrição: Cafeteira Digital Inox Philco 127V PH14                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Meleiro RUA RUA 22, 177 (48) 9161-4654 diogoconceicaox@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 156,74R$ 156,74

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL/AL

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada

na aquisição de Eletrodomésticos, destinados a Prefeitura Municipal de Barra de

São Miguel/AL..

Data:Data: 13/07/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:162021 / UASG:982711
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Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbuqFcfMubm6dWJ7qPS37XqluwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbuqFcfMubm6dWJ7qPS37XqluwCuMX6y6R 2 / 9

Relatório Pesquisa de Banco de Preços (0937867)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 409

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=987753&uasg=987753&numprp=492021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=926285&uasg=926285&numprp=112021&Seq=1


Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - CAFETEIRA ELÉTRICA: Especificações, capacidade do

reservatório de água: 1200ml; capacidade da jarra: 1200ml (que equivalem a 30

cafezinhos); filtro permanente removível; porta filtro removível; sistema corta

pingo; reservatório de água com indicação de nível; jarra de vidro com

graduação; placa aquecedora para manter o café aquecido após o preparo;

botão luminoso liga/desliga; acompanha colher dosadora;

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/08/2021 10:15

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

29.843.035/0001-74
* VENCEDOR *

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 156,74

Marca: Marca: agratto                                                
Fabricante: Fabricante: agratto                                                
Modelo: Modelo: CEV30 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA: Especificações, capacidade do reservatório de água: 1200ml; capacidade da jarra: 1200ml (que equivalem a 30 cafezinhos); 
filtro permanente removível; porta filtro removível; sistema corta pingo; reservatório de água com indicação de nível; jarra de vidro com graduação; placa aquece
dora para manter o café aquecido após o preparo; botão luminoso liga/desliga; acompanha colher dosadora;                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R FRITZ SPERNAU, 1000 JEAN (47) 3232-1221 jean@sentinelavale.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 210,00R$ 210,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Base Fluvial de Ladario

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de mobiliário, materiais

eletroeletrônicos e acessórios para uso na Base Fluvial de Ladário (BFLa)..

Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - CAFETEIRA ELÉTRICA, TAMANHO: LARGURA: 29,5 CM,

PROFUNDIDADE: 25,8 CM, MATERIAL : ABS/INOX TÉRMICO, ALTURA: 29,5 CM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRETA COM INO X ESCOVADO, JARRA DE INOX

TÉRMICO PARA 24 XÍCARAS, CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS),

CAPACIDADE DE ATÉ 24 CAFÉS (50 ML CADA), MODO DE FILTRAGEM: FILTRO

EM PAPEL, ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. POTÊNCIA (W) 1177W,

CONSUMO (KW/H) 1 0 MINUTOS: 0,0268 KW/H, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1

CAFETEIRA, 1 COLHER MEDIDORA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA

EMBALAGEM DO PRODUTO: ALTURA: 44,8 CM, LARGURA: 31,2 CM,

PROFUNDIDADE: 26,6 CM, PESO: 2KG, VOLTAGEM 220V

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 07/06/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:786800

Lote/Item:Lote/Item: /15

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

24.596.082/0001-47
* VENCEDOR *

SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$ 210,00

Marca: Marca: BLACK DECKER                                                
Fabricante: Fabricante: BLACK DECKER                                                
Modelo: Modelo: MAGNIFIC CM300 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, TAMANHO: LARGURA: 29,5 CM, PROFUNDIDADE: 25,8 CM, MATERIAL: ABS/INOX TÉRMICO, ALTURA: 29,5 CM, CARACTERÍS
TICAS ADICIONAIS: PRETA COM INO X ESCOVADO, JARRA DE INOX TÉRMICO PARA 24 XÍCARAS, CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS), CAPACIDADE
DE ATÉ 24 CAFÉS (50 ML CADA), MODO DE FILTRAGEM: FILTRO EM PAPEL, ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. POTÊNCIA (W) 1177W, CONSUMO (KW/H) 1 
0 MINUTOS: 0,0268 KW/H, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAFETEIRA, 1 COLHER MEDIDORA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO: AL
TURA: 44,8 CM, LARGURA: 31,2 CM, PROFUNDIDADE: 26,6 CM, PESO: 2KG, VOLTAGEM 220V (BASE FLUVIAL DE LADÁRIO)                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MS Corumbá RUA FREI MARIANO, 165 (67) 3231-6111 sportes@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 213,53R$ 213,53

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Base Fluvial de Ladario

Data:Data: 07/06/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:786800
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Objeto:Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de mobiliário, materiais

eletroeletrônicos e acessórios para uso na Base Fluvial de Ladário (BFLa)..

Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - CAFETEIRA ELÉTRICA, TAMANHO: LARGURA: 29,5 CM,

PROFUNDIDADE: 25,8 CM, MATERIAL : ABS/INOX TÉRMICO, ALTURA: 29,5 CM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRETA COM INO X ESCOVADO, JARRA DE INOX

TÉRMICO PARA 24 XÍCARAS, CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS),

CAPACIDADE DE ATÉ 24 CAFÉS (50 ML CADA), MODO DE FILTRAGEM: FILTRO

EM PAPEL, ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. POTÊNCIA (W) 1177W,

CONSUMO (KW/H) 1 0 MINUTOS: 0,0268 KW/H, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1

CAFETEIRA, 1 COLHER MEDIDORA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA

EMBALAGEM DO PRODUTO: ALTURA: 44,8 CM, LARGURA: 31,2 CM,

PROFUNDIDADE: 26,6 CM, PESO: 2KG, VOLTAGEM 220V

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Lote/Item:Lote/Item: /43

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

24.596.082/0001-47
* VENCEDOR *

SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$ 213,53

Marca: Marca: BLACK DECKER                                                
Fabricante: Fabricante: BLACK DECKER                                                
Modelo: Modelo: MAGNIFIC CM300 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, TAMANHO: LARGURA: 29,5 CM, PROFUNDIDADE: 25,8 CM, MATERIAL: ABS/INOX TÉRMICO, ALTURA: 29,5 CM, CARACTERÍS
TICAS ADICIONAIS: PRETA COM INO X ESCOVADO, JARRA DE INOX TÉRMICO PARA 24 XÍCARAS, CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS), CAPACIDADE
DE ATÉ 24 CAFÉS (50 ML CADA), MODO DE FILTRAGEM: FILTRO EM PAPEL, ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. POTÊNCIA (W) 1177W, CONSUMO (KW/H) 1 
0 MINUTOS: 0,0268 KW/H, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAFETEIRA, 1 COLHER MEDIDORA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO: AL
TURA: 44,8 CM, LARGURA: 31,2 CM, PROFUNDIDADE: 26,6 CM, PESO: 2KG, VOLTAGEM 220V (BASE FLUVIAL DE LADÁRIO)                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MS Corumbá RUA FREI MARIANO, 165 (67) 3231-6111 sportes@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 188,40R$ 188,40

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de unidade móvel de

atendimento (Ônibus Rodoviário Customizado), cor branca, pintura sólida, com

plotagem e adesivos conforme o manual de identidade do órgão, destinado ao

Projeto “Circuito Itinerante da Regularização Fundiária”, conforme especificações

no Termo de Referência..

Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - Cafeteira 220 V: alojada na bancada traseira; Cor: preta.

Material: inox. Número de xícaras: de 04 a 20. Tipo de café: pó. Jarra: térmica de

inox. Desligamento automático. Alimentação: 220 Volts. Potência: 1000 Watts.

Data:Data: 02/06/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:3102021 / UASG:925373

Lote/Item:Lote/Item: 1/15

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.093.776/0006-04
* VENCEDOR *

MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

R$ 188,40

Marca: Marca: BLACK&DECKER                                                
Fabricante: Fabricante: BLACK&DECKER                                                
Modelo: Modelo: ELÉTRICA INOX CM300G 
Descrição: Descrição: Cafeteira 220 V: alojada na bancada traseira; Cor: preta. Material: inox. Número de xícaras: de 04 a 20. Tipo de café: pó. Jarra: térmica de inox. Desli
gamento automático. Alimentação: 220 Volts. Potência: 1000 Watts.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 157 (11) 2478-2818 manupa@manupa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 200,00R$ 200,00

Órgão:Órgão: Governo do Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Objeto:Objeto: Registro De Preço Para Aquisição De Equipamentos, Móveis E Material

Permanente Da Secretaria Municipal De Saúde, Cajazeiras-Pb..

Data:Data: 17/05/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:182021 / UASG:981975
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Descrição:Descrição: Cafeteira elétricaCafeteira elétrica - Cafeteira elétrica, material: aço inoxidável, capacidade: 1,2 l,

voltagem: 220 v, características adicionais: termostato,resistência

blindada,visor,sapatas anti, potência: 800 w

CatMat:CatMat: 470922470922 - CAFETEIRA ELÉTRICA

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 28/05/2021 10:39

Homologação:Homologação: 16/07/2021 14:34

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.613.876/0001-62
* VENCEDOR *

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA R$ 200,00

Marca: Marca: PHILCO                                                
Fabricante: Fabricante: PHILCO                                                
Modelo: Modelo: PH30 
Descrição: Descrição: Cafeteira elétrica, material: aço inoxidável, capacidade: 1,2 l, voltagem: 220 v, características adicionais: termostato,resistência blindada,visor,sapat
as anti, potência: 800 w                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RUA DOM JOSE, 258 (81) 3533-1029

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 195,20R$ 195,20

Órgão:Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL

Objeto:Objeto: Aquisição de cafeteira Elétrica 220v. Com capacidade para fazer até 30

cafezinhos. Com jarra de aço escovado de 1,5 litro de capacidade e placa

aquecedora, capaz de manter o café quente por até 2 horas.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIALCAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL - CAFETEIRA ELÉTRICA

220V. COM CAPACIDADE PARA FAZER ATÉ 30 CAFEZINHOS. COM JARRA DE

AÇO ESCOVADO DE 1,5 LITRO DE CAPACIDADE E PLACA AQUECEDORA, CAPAZ

DE MANTER O CAFÉ QUENTE POR ATÉ 2 HORAS.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 01/05/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 10/2021 /

UASG: 200113

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

40.942.145/0001-26
* VENCEDOR *

JOSE LEVY DE MEDEIROS SILVA AGENCIAMENTO DE SERVICOS R$ 195,20

Marca: Marca: Multilaser gourmet                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA 220V. COM CAPACIDADE PARA FAZER ATÉ 30 CAFEZINHOS. COM JARRA DE AÇO ESCOVADO DE 1,5 LITRO DE CAPACIDAD
E E PLACA AQUECEDORA, CAPAZ DE MANTER O CAFÉ QUENTE POR ATÉ 2 HORAS.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RN Macaíba R ALFREDO MESQUITA, 119 (84) 9606-9337 jlevyms@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 151,00R$ 151,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral na Bahia

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos e

eletroeletrônicos..

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA, com as seguintes especificações: Jarra em

aço inox; Filtro permanente removível; Capacidade mínima de 1 litro; Indicador do

nível de água; Alimentação elétrica: 220V ou bivolt. Garantia de, no mínimo, 360

dias. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 15/04/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:70013

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Relatório gerado no dia 30/08/2021 16:22:02 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbuqFcfMubm6dWJ7qPS37XqluwCuMX6y6R 
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Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

37.873.293/0001-21
* VENCEDOR *

ALAINE PIRES DA SILVA CERQUEIRA 02452792535 R$ 151,00

Marca: Marca: CADENCE                                                
Fabricante: Fabricante: CADENCE                                                
Modelo: Modelo: INOX URBAN POP 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA, com as seguintes especificações: Jarra em aço inox; Filtro permanente removível; Capacidade mínima de 1 litro; Indicador do nível de á
gua; Alimentação elétrica: 220V ou bivolt.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Salvador R ARQUITETO MARCOS MOREIRA SOLTER (PRQ S CRISTOVAO), 01 (71) 8786-1112 cerqueiraalaine@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 101,64R$ 101,64

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Leste 

Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto:Objeto: Material Eletroeletrônico Permanente.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira elétrica ; Cafeteira elétrica, cafeteira eletrica -

domestica , industr ; Cafeteira eletrica - Capacidade para preparo minima de até

14 cafezinhos ; Consumo de energia (kW/h) 0.55 ; Potência (W) 550 ou suoerior.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 12/04/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:262020 / UASG:160296

Lote/Item:Lote/Item: /46

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/06/2021 13:33

Homologação:Homologação: 23/06/2021 12:00

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 122

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

22.065.938/0001-22
* VENCEDOR *

CCK COMERCIAL LTDA R$ 101,64

Marca: Marca: AGRATTO                                                
Fabricante: Fabricante: AGRATTO                                                
Modelo: Modelo: VETRO CAFFE 15X CEV15-02 
Descrição: Descrição: Cafeteira eletrica - Capacidade para preparo minima de até 14 cafezinhos ; Consumo de energia (kW/h) 0.55 ; Potência (W) 550 ou suoerior                 

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R BAHIA, 1447 EMERSON (47) 3057-3900 propostas@portaldasatas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 239,90R$ 239,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

6ªDivisão de Exército 

3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 

3ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Objeto:Objeto: Aquisição de material de bens mobiliário, aviamentos, eletrônico, iluminação,

segurança e instrumento musical..

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira elétrica, jarra aço inox, capacidade do

reservatório entre 1,2 litro a 1,5 litro, jarra inquebrável em axo inox térmico,

sistema corta-pingo, reservatório de água com graduação, filtro permanente

removível e lavável, tensão de 220v.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 25/03/2021 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:160526

Lote/Item:Lote/Item: /37

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/05/2021 11:24

Homologação:Homologação: 03/05/2021 16:11

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

Relatório gerado no dia 30/08/2021 16:22:02 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbuqFcfMubm6dWJ7qPS37XqluwCuMX6y6R 
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

22.065.938/0001-22
* VENCEDOR *

CCK COMERCIAL LTDA R$ 239,90

Marca: Marca: AGRATTO                                                
Fabricante: Fabricante: AGRATTO                                                
Modelo: Modelo: CE-02 
Descrição: Descrição: Cafeteira elétrica, jarra aço inox, capacidade do reservatório entre 1,2 litro a 1,5 litro, jarra inquebrável em axo inox térmico, sistema corta- pingo, res
ervatório de água com graduação, filtro permanente removível e lavável, tensão de 220v.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R BAHIA, 1447 EMERSON (47) 3057-3900 propostas@portaldasatas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 145,90R$ 145,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal FLuminense 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de Eletrodomésticos e outros para atender a Universidade

Federal Fluminense através da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), em

Niterói RJ.

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira elétrica com

capacidade de no mínimo 1,2 litros; jarra térmica em aço inox. Alimentação:

110V/220V (a ser confirmado na entrega). Potência de no mínimo 750 W.

Consumo (Kw/h) de no máximo 1,0Kw/h. Frequência: 50/60 Hz. Com sistema

corta pingo e filtro articulado removível. Eficiência energética classe A.

CatMat:CatMat: 2769327693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL

Data:Data: 23/03/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:150182

Lote/Item:Lote/Item: /25

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/04/2021 12:24

Homologação:Homologação: 27/04/2021 14:30

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 73

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

32.485.676/0001-09
* VENCEDOR *

GENUINO SILVA DO CARMO REFRIGERACAO EIRELI R$ 145,90

Marca: Marca: MONDIAL/SIMILAR                                                
Fabricante: Fabricante: MONDIAL/SIMILAR                                                
Modelo: Modelo: MONDIAL/SIMILAR 
Descrição: Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira elétrica com capacidade de no mínimo 1,2 litros; jarra térmica em aço inox. Alimentação: 110V/220V (a ser confir
mado na entrega). Potência de no mínimo 750 W. Consumo (Kw/h) de no máximo 1,0Kw/h. Frequência: 50/60 Hz. Com sistema corta pingo e filtro articulado re
movível. Eficiência energética classe A.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

R JOAO CESAR BASTOS ARANTES, 27 (28) 3557-1378

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 160,00R$ 160,00

Órgão:Órgão: MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS

PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E SIMILARES, para atender as

necessidades da Prefeitura de Japaratuba, tendo como partícipe o Fundo

Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição:Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA COR: PRETA; RENDIMENTO: 32; SISTEMA DECAFETEIRA ELÉTRICA COR: PRETA; RENDIMENTO: 32; SISTEMA DE

SUPRIMENTO: PÓ; CAPACIDADE: RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1SUPRIMENTO: PÓ; CAPACIDADE: RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 - CAFETEIRA

ELÉTRICA COR: PRETA; RENDIMENTO: 32; SISTEMA DE SUPRIMENTO: PÓ;

CAPACIDADE: RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,2LT; INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA;

FILTRO REMOVÍVEL POTENCIA: 800W; PESO APROXIMADAMENTE: 1,37KG;

LARGURA: 24CM; ALTUREA: 32,4CM; PROFUNDIDADE: 19,6CM; VOLTAGEM

127/220V (BIVOLT); GARANTIA DE 12 MESES.

Data:Data: 16/04/2021 11:10

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 21394

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 7

Unidade:Unidade: UND

UF:UF: SE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

18.650.027/0001-95
* VENCEDOR *

BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 160,00

Relatório gerado no dia 30/08/2021 16:22:02 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbuqFcfMubm6dWJ7qPS37XqluwCuMX6y6R 
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Marca: Marca: Mondial                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: C-32 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA ALFREDO GUIMARAES, 05 PABLO ROBERTO DAMASCENO CUNHA (71) 3181-8114 beatrizcomercio@yahoo.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 30/08/2021 16:22:02 (IP: 177.12.235.210)
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - cafeteira elétricaItem 1 - cafeteira elétrica

- 13 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
23/03/2021 e 16/08/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 16/04/2021, calculado pela
fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 30/08/2021 16:22:02 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbuqFcfMubm6dWJ7qPS37XqluwCuMX6y6R 
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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 agosto de 2021.
 
À SLC para confecção da minuta do edital, com

vistas à repetição do certame, conforme autorizado pela
Presidência deste Regional, por meio da Decisão
1832, 0935060, com posterior remessa à AJ-DG, para a
competente análise.

 
Concomitantemente, à SEPAT para ciência de que

será marcada reunião com os pregoeiros para verificar a
viabilidade  de atendimento da solicitação contida no
Despacho SEPAT 0937739, sendo a data, posteriormente,
comunicada a esta unidade:

 
"Nossa sugestão, mesmo enquanto
pregoeiro foi a de que houvesse um integrante
da área interessada trabalhando junto com
o pregoeiro no dia estabelecido, para que o
procedimento pudesse ser mais ágil e se
possível, encerrar no mesmo dia, mantendo
assim a participação e interesse de todos os
concorrentes."
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2021, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938296 e o código CRC 6A90BE74.

0000642-34.2021.6.02.8000 0938296v1
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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 agosto de 2021.
À SAD,
Questionando se deverá se será autorizada a

inclusão de IRP ou dispensada  haja vista se tratar de
repetição de certame.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 31/08/2021, às 15:07, 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
0938543 e o código CRC ECE474B1.

0000642-34.2021.6.02.8000 0938543v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
À SLC, para divulgar a IRP e demais medidas

cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2021, às 23:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939680 e o código CRC 184BA4A7.

0000642-34.2021.6.02.8000 0939680v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 
 

PROCESSO Nº: 0000642-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 14 de agosto de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – 
cafeteiras, conforme as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no Anexo 
I-A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-
mail. 
 
3.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. 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. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
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atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para o material ora licitado é de R$ 177,11 (cento e 
setenta e sete reais e onze centavos), que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10.  Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

pena de inabilitação. 
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10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

 

11.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua 
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

 b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, 
dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

11.3.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.4.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.5.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.6.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 
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11.8.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  
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13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
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16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
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Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
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ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota 
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.  

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL 

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
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eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro 
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, durante o horário normal de expediente. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de até 03 
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;  
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias.  

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
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20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, substituir o 
produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
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Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total 
do contrato celebrado. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
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importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

23.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá 
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato. 

23.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim 
considerados de primeiro uso. 

23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, antes 
da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 
recebimento. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

Edital do PE nº 48/2021 (Repetição) (0950451)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 447



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do Item; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 28 de setembro de 2021. 
 
 

  Andréa de Albuquerque César 
                                         Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 40 
cafeteiras de uso doméstico, necessários ao bom funcionamento das atividades 
desenvolvidas no Prédio-Sede, dos Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió, 
conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e 
complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e 
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Garantimos, para o exercício de 2021, uma compra mínima de 10 
unidades do produto. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor as cafeteiras 
que não mais estão em uso, por inservíveis, uma vez que seus consertos, quando fora da 
garantia, são antieconômicos. 

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, 
a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, 
garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o 
número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis 
pagamentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor 
por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo 
Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa 
deverá apresentar: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando 
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir 
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento. A empresa que não cumprir o 
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Provisoriamente - pela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo 
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Definitivamente - pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias. 

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não 
esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e 
novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação 
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por 
escrito da comissão de recebimento. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital 
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 
todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia 
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

7.3. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na 
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 Não se aplica. 

 

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 
Chefe de Seção  
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM   

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Quantidade 
da Aquisição 

mínima 
(2021) 

1 

Cafeteira elétrica para café em 

pó: 

  

- Capacidade mínima para 15  

xícaras. 

- Sistema corta pingos. 

- Jarra em vidro resistente ou aço 

inox. 

- Com filtro permanente 

removível. 

- Colher dosadora 

- Placa aquecedora antiaderente 

- Depósito de água fácil de encher 

- Nível de água visível, 

- Interruptor luminoso de 

funcionamento 

- Potência mínima: 550 W 

- Frequência: 50 Hz 

- Consumo aproximado: 0,80 

Kw/h 

UNIDADE 40 10 
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- Voltagem; 220V ou bivolt. 

- 01 ano de garantia. 

- Selo do Inmetro 
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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  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000642-34.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº 29/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10. 024, de 20 
de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota 
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.  

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL 

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
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item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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8 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 
10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 

Edital do PE nº 48/2021 (Repetição) (0950451)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 461

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
À AJ-DG, para ciência da alteração efetuada no

valor do item do edital cuja repetição já foi autorizada pelo
Presidente deste Regional (0935060).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 27/09/2021, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950453 e o código CRC 4719C491.

0000642-34.2021.6.02.8000 0950453v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 
 

PROCESSO Nº: 0000642-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 14 de outubro de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – 
cafeteiras, conforme as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima” constante no Anexo 
I-A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-
mail. 
 
3.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no 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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. 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. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
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atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para o material ora licitado é de R$ 177,11 (cento e 
setenta e sete reais e onze centavos), que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10.  Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

pena de inabilitação. 
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10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

Edital c/ data retificada (0950650)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 474



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

 

11.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua 
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 

 b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, 
dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder de 
site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

11.3.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.4.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.5.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.6.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 
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11.8.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

Edital c/ data retificada (0950650)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 477



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
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16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
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Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
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ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota 
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.  

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL 

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 

Edital c/ data retificada (0950650)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 482



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, Fone: (82) 3328-1947, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro 
Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, durante o horário normal de expediente. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, ela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo de até 03 
(três) dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;  
 
b) definitivamente, pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias.  

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
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20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, substituir o 
produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
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Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total 
do contrato celebrado. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 

Edital c/ data retificada (0950650)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 485



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

23.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá 
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato. 

23.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim 
considerados de primeiro uso. 

23.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos ofertados, antes 
da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os 
produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, se reprovados, à 
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer 
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos 
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 
recebimento. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339045 (Material Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
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princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do Item; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 28 de setembro de 2021. 
 
 

  Andréa de Albuquerque César 
                                         Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 40 
cafeteiras de uso doméstico, necessários ao bom funcionamento das atividades 
desenvolvidas no Prédio-Sede, dos Cartórios Eleitorais e do Fórum Eleitoral de Maceió, 
conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e 
complementar deste documento. 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e 
quantidades dos pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela 
SEPAT; 

1.3. Garantimos, para o exercício de 2021, uma compra mínima de 10 
unidades do produto. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de recompor as cafeteiras 
que não mais estão em uso, por inservíveis, uma vez que seus consertos, quando fora da 
garantia, são antieconômicos. 

 

3 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do 
produto ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, 
a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, 
garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o 
número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis 
pagamentos; 

3.2. Será considerada vencedora a proposta que contenha o menor valor 
por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência, Anexo 
Único e Edital do Pregão; 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa 
deverá apresentar: 

a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando 
sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o 
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se 
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, 
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema. 
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b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência pode ser substituída por folder 
de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade. 

 

4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir 
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento. A empresa que não cumprir o 
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses. 

 

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a) Provisoriamente - pela Seção de Almoxarifado, que informará no prazo 
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio; 

b) Definitivamente - pela Seção de Patrimônio no prazo máximo de até 05 
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, após os testes e conferências 
necessárias. 

 

6 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a 
qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Poderá rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não 
esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e 
novo, assim considerados de primeiro uso; 

6.3. Poderá ainda, caso entenda necessário, exigir amostra dos produtos 
ofertados, antes da entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. 
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, testados, sendo devolvidos, 
se reprovados, à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação 
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no 
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por 
escrito da comissão de recebimento. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente 
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital 
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 
todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia 
mínima de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 

7.3. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, 
mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na 
entrega do material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.5. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1 Não se aplica. 

 

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR 
Chefe de Seção  
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM   

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Quantidade 
da Aquisição 

mínima 
(2021) 

1 

Cafeteira elétrica para café em 

pó: 

  

- Capacidade mínima para 15  

xícaras. 

- Sistema corta pingos. 

- Jarra em vidro resistente ou aço 

inox. 

- Com filtro permanente 

removível. 

- Colher dosadora 

- Placa aquecedora antiaderente 

- Depósito de água fácil de encher 

- Nível de água visível, 

- Interruptor luminoso de 

funcionamento 

- Potência mínima: 550 W 

- Frequência: 50 Hz 

- Consumo aproximado: 0,80 

Kw/h 

UNIDADE 40 10 
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- Voltagem; 220V ou bivolt. 

- 01 ano de garantia. 

- Selo do Inmetro 
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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  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000642-34.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº 29/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10. 024, de 20 
de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota 
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.  

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL 

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
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item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

8 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 
10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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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 : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1184 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de repetição do Pregão Eletrônico nº

48/2021, certame que fora declarado fracassado, na forma
encaminhada pelo Senhor Pregoeiro no Despacho PREG
0933599.

 
O edital original almejava o Registro de Preços de

material permanente – cafeteiras, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral, de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (0843631)
e Anexo Único (0917176).

 
Registre-se que a minuta do edital anterior fora

aprovada por esta Assessoria Jurídica, por meio do Parecer
874 (0920337).

 
Conforme encaminhamento do Senhor Secretário

de Administração (Despacho GSAD 0933952), o Presidente
deste Tribunal homologou os atos praticados pelo Pregoeiro,
nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao
tempo em que autorizou a realização de novo certame, com a
providência cautelar de se promover a reavaliação da
instrução, pela Coordenadoria de Material e Patrimônio -
COMAP, com vistas a afastar novo risco de fracasso, nos
termos da Decisão 1832 (0935060).

 
A unidade competente informou que não via como

efetuar alteração do termo de referência sem implicar na
qualidade do produto (Despacho SEPAT 0937739), sugerindo
que fosse avaliada a necessidade de revisão da pesquisa de
preços, conforme solicitação da COMAP.

 
A SEIC efetuou nova pesquisa de preço (0937867),

não tendo localizado cafeteiras com as exatas especificações
do termo de referência, utilizando-se especificação
aproximada, em especial, quanto à potência mínima,
informando o novo  o valor médio unitário encontrado
(R$ 177,11 (cento e setenta e sete reais e onze centavos) -
 0937867), que é aproximado ao valor anteriormente indicado
de R$ 178,70, chegando-se ao novo valor global de R$
7.084,40 (sete mil e oitenta e quatro reais e quarenta
centavos).

 
Por conseguinte, a Seção de Licitações e Contratos

incluiu nova IRP (0940319), juntando o comprovante de que a
mesma fora deserta (0946858), e tendo em vista a alteração do
valor realizado na nova Pesquisa de Preços, apresentou nova
minuta de edital com a pontual modificação.

 
Assim, nos termos do parágrafo único do Art. 38 da
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Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de
sua regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando à aquisição de material
permanente – cafeteiras, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral, de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração desta Corte.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral,

ressaltando que a repetição já fora autorizada pelo Exmo. Sr.
Presidente deste Tribunal.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 28/09/2021, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 28/09/2021, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951009 e o código CRC A2AB85BD.

0000642-34.2021.6.02.8000 0951009v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos e, em especial, o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer nº
1184/2021 (0951009), aprovando a Minuta Editalícia de Pregão
(0950650), após declaração de fracasso, submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da
fase externa do presente certame, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando à aquisição de
material permanente – cafeteiras, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral, de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/09/2021, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951422 e o código CRC F76A7484.

0000642-34.2021.6.02.8000 0951422v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021092900144
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Nº 185, quarta-feira, 29 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Dell Computadores do Brasil Ltda.; Objeto do 1º
Termo Aditivo: Proceder à substituição do modelo do equipamento registrado na Ata de
Registro de Preços nº 083/2020; Fundamento Legal: Subitem 4.1.4 da Cláusula Quarta do
TRF2-CON-2021/00035 e item 7.1 da Cláusula Sétima da Ata de Registro de Preços nº
083/2020; Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 4.4.90.52.41 (Equipamentos de tic
- computadores); PTR: 168.420; Data da assinatura: 22/09/2021; Proc. n.º TR F 2 - EO F -
2019/00287.01; Contrato n.º TRF2-CON-2021/00035.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000333, emitida em 22/09/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Marcenaria Mundo do Pica Pau Com. e Indústria EIRELI. Objeto: Aquisição de
materiais e ferramentas para execução de serviços de marcenaria e carpintaria (Ata n.º
076/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 15.151,41. Proc. nº TRF2-EOF-2020/00140.02.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000055, emitida em 21/09/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Bruno Barata Magalhães. Objeto: Ministrar aula no Curso "Liderança Judicial
(Judicial Leadership)". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei
8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419. Elemento de
despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 858,00. Proc. nº TRF2-EOF-2021/00206.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0296823-54.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.010.10.2021, firmado em
24/09/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº
09.022.398/0001-31; Objeto: aquisição de 49 câmeras de vídeo, Webcam, item 1, cota
principal; Vigência: 105 dias, a partir da assinatura; Valor Total: R$ 16.165,10;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico n° 022/2020-RP, com fundamento nas Leis nºs
8.666/93, 10.520/02 e 8.248/91, na Lei Complementar n° 123/06 e nos Decretos nºs
10.024/19, 7.746/12, 7.174/10, 7.892/13 e 8.538/15; Signatários: pelo Contratante, o Sr.
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr. Alexandre Augusto
Silva Melo, Procurador.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0285916-20.2021.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.028.10.2021, firmada em 27/09/2021; Orgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-76, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ Nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ nº 21.308.480/0001-22; Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
de emissão de 10 Certificados Digitais, tipo A1 e-CPF, com validade de 12 meses - item 1;
Validade: 12 meses; Valor Total: R$ 690,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº
026/2021-RP, com fundamento no art. 15, da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, Lei nº
8.248/91, Lei Complementar nº 123/06, nos Decretos nº 10.024/19, nº 7.746/12, nº
7.174/10, nº 7.892/13 e nº 8.538/15; Signatários: pelo TRF 3ª Região, Sr. Otávio Augusto
Pascucci Perillo, Diretor-Geral, pela Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, Dr.
Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Justiça Federal de Primeiro Grau
em Mato Grosso do Sul, Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro
e, pela Fornecedora, Sra. Juliana Cristina Moreira Guimarães, Procuradora.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0285916-20.2021.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.029.10.2021, firmada em 27/09/2021; Orgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-76, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ Nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: RIO MADEIRA
CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ nº 23.035.197/0001-08; Objeto: Registro de Preços
para prestação de serviços de emissão de 01 Certificado Digital, tipo A1 e-CNPJ, com
validade de 12 meses - item 2, e 11 Certificados Digitais, tipo A3 e-CNPJ, com fornecimento
de token e validade de 36 meses - item 3; Validade: 12 meses; Valor Total: R$ 1.144,06;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 026/2021-RP, com fundamento no art. 15,
da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.248/91, Lei Complementar nº 123/06, nos
Decretos nº 10.024/19, nº 7.746/12, nº 7.174/10, nº 7.892/13 e nº 8.538/15; Signatários:
pelo TRF 3ª Região, Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, pela Justiça Federal
de Primeiro Grau em São Paulo, Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro,
pela Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul, Dr. Ricardo Damasceno de
Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro e, pela Fornecedora, Sra. Priscila Consani das Mercês
Oliveira, Procuradora.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 25/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
27/09/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Switchs.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº
23/2021 (Processo Administrativo Virtual SEI nº 0005888-85.2021.4.05.7000) -
contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e
quatro) horas, de 34 (trinta e quatro) veículos que compõem a frota de veículos
oficiais do TRF da 5ª Região - foi adjudicado e homologado em favor da empresa
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ nº 61.198.164/0001-60), com
o preço global anual de R$ 9.860,00 (nove mil e oitocentos e sessenta reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 33/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 33/2021
(Processo Administrativo Virtual SEI nº 0006000-54.2021.4.05.7000) - contratação de
empresa para o fornecimento de materiais de marcenaria para a implantação do
Laboratório de Inovação no Anexo I (ESMAFE) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região -
restou deserto pela ausência de interessados.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 9440-92.2020.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada em
refrigeração para o fornecimento e instalação de 02 (dois) equipamentos de refrigeração
do tipo Split, com tecnologia Inverter condensação a ar, serpentina de cobre, no Edf. Sede
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 29/09/2021
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife
- Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00041-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 13/10/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não
será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no
Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão
estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/09/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 3506-22.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
equipamentos de infraestrutura de backup em fita.. Total de Itens Licitados: 13. Edital:
29/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão,
Recife Antigo - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00017-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 13/10/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste
certame licitatório, exceto a subcontratação do próprio fabricante dos produtos
ofertados.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no
Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão
estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/09/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 - UASG 70002

Nº Processo: 21562020196018000. Objeto: Contratação de serviços continuados de
limpeza, higienização e conservação de bens móveis e imóveis, com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra de servente de limpeza, cuja execução será no âmbito dos
prédios da Justiça Eleitoral do Acre, na capital e no interior do Estado, incluindo, além da
mão de obra, o fornecimento materiais, equipamentos e utensílios necessários à prestação
dos serviços, a fim de obter as condições adequadas de higiene dos ambientes.. Total de
Itens Licitados: 3. Edital: 29/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Alameda Ministro
Miguel Ferrante, S/n, Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00022-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/10/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Procedimento SEI n. 0002156-
20.2019.6.01.8000..

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIASGnet - 28/09/2021) 70002-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0000642-34.2021. Objeto: Registro de Preços de material permanente -
cafeteiras, conforme as especificações do Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 29/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00048-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

(SIASGnet - 28/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0001950-08.2021. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação
de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e
plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda
de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/09/2021 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00049-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/10/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 28/09/2021) 70011-00001-2020NE000032
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
De ordem da Assessora Especial da Presidência,

retorno os autos ao Gabinete da Diretoria Geral, a pedido do servidor
Nildson Sampaio, lotado na mencionada unidade, o qual solicitou, em
contato telefônico, a referida devolução.

 
Kleziane Duarte

Assistente da Presidência
Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidor(a) Requisitado(a), em 29/09/2021, às 17:11, 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
0951663 e o código CRC 705C1A45.

0000642-34.2021.6.02.8000 0951663v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
 
Considerando a deliberação da Presidência desta

Casa Eleitoral autorizando a realização de novo certame,
consoante  Decisão nº 1832 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES
(0935060), em que pese a promoção de novel instrução por
parte das Unidades competentes da SAD (publicação de
Intenção de Registro de Preços, pesquisa de preços com
informação de novo valor, minuta de edital de pregão
retificada) e, ainda, pronunciamento da AJ-DG aprovando a
nova minuta anexada aos autos (0950650), chamo o feito à
ordem para desconsiderar a Conclusão GDG 0951422, ao
tempo em que faço encaminhar o feito à Seção de Licitações e
Contratos visando à adoção das providências decorrentes.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/09/2021, 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
0951678 e o código CRC CF2A6C7A.

0000642-34.2021.6.02.8000 0951678v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
À CPREG
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 29/09/2021, 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
0951680 e o código CRC D7A66516.

0000642-34.2021.6.02.8000 0951680v1
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 S VASCONCELOS ROSAS 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 

 
Endereço: Rua Carlos Alberto Novaes, nro 1 A – Serraria – Maceió/AL – CEP: 57045-775 

CNPJ: 40.457.662/0001-00 I.E: 243.850001-8 
Telefone: (82)99658-4748    Email: empreendimentosasa1@gmail.com 

 
 

À  
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
PREGAO ELETRONICO: 482021 

 
A proposta comercial encontra-se em cumprimento ao Edital e seus anexos. 
 
 

 
TOTAL: R$4800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Cafeteira Elétrica Lenoxx Easy Red PCA019 - 18 Cafés Vermelha 

  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V.UNIT V.TOTAL MARCA 
01 Cafeteira elétrica para café em pó: - 

Capacidade mínima para 15 xícaras. 
- Sistema corta pingos. - Jarra em 
vidro resistente ou aço inox. - Com 
filtro permanente removível. - Colher 
dosadora - Placa aquecedora 
antiaderente - Depósito de água fácil 
de encher - Nível de água visível, - 
Interruptor luminoso de 
funcionamento - Potência mínima: 
550 W - Frequência: 50 Hz - 
Consumo aproximado: 0,80 Kw/h - 
Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano 
de garantia. - Selo do Inmetro 

und 40 R$120,00 R$4800,00 LENOXX 
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Marca Lenoxx 
Referência PCA019_220V 
Modelo PCA019 
Linha Easy Red 
 
Material da jarra: vidro 
Rendimento: 18 xicaras 
Recursos: botão liga/desliga 
Sistema de suprimento: pó 
Capacidade de reservatório de agua: 720mL 
Filtro: tipo permanente, pode ser lavado diretamente na torneira e dispensa o uso de filtro de 
papel / Com porta filtro 
Potencia: 600w 
Voltagem: 220v 
Consumo aproximado: 0,6kwh 
INMETRO:  
BRA HO 19/00749 
Dimensoes: Largura: 16cm Altura:16,5cm Profundidade: 18,5cm 
Garantia: 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida 
pelo fabricante). 
 
Condições gerais: 
Prazo de validade: 90 dias contados a partir da sua emissão; 
Prazo de fornecimento: conforme Edital; 
Declaramos que, estão incluídos neste Proposta de Preços além da exequibilidade dos valores, 
as despesas com todos os impostos, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, 
emolumentos, transporte, ou quaisquer despesas operacionais, todos os encargos trabalhistas, 
sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer 
natureza, frete, carga e descarga, enfim, todos os componentes de custo necessários à perfeita 
execução do objeto do edital; 
Concordamos com todas as clausulas do Termo de Referencia e seus anexos; 
O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos 
do(s) órgão(s) participante(s) e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da 
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação; 
DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as 
penas da lei, que toda documentação anexad ao sistema são autênticas. 
 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 – AG: 4287-0 C/C: 34176-2 
 
Maceió/AL, 14 DE OUTUBRO DE 2021. 
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ASA EMPREENDIMENTOS ME 
SAMYRA VASCONCELOS ROSAS 
Sócio diretor, comerciante, residente e domiciliado na Rua carlos alberto de novaes n 1 a – 
serraria – Maceió/AL. 
CPF: 121.239.924-29 RG: 3824161-7 
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Pregoeiro fala:

(14/10/2021 15:46:31) Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento 

do arquivo, favor aguarde um instante.

Fornecedor fala:

(14/10/2021 15:45:24) Segue link para veracidade das caracteristicas tecnicas contidas 

juntamente a proposta: https://www.magazineluiza.com.br/cafeteira-eletrica-lenoxx-easy-

red-pca019-18-cafes-vermelha/p/227611300/ep/ceac/?

&=&seller_id=magazineluiza&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&par

tner_id=58949&gclid=Cj0KCQjwqp-

LBhDQARIsAO0a6aKpBg3fUXWWEu0CKQRNtBpF2gDMMsps8Zg4e

1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
Sr. Chefe Patrimônio
 
Segue anexo aos presentes autos proposta e

documento complementar, considerando a necessidade de
análise de conformidade técnica. 

EVENTOS: 0959568 e 0959572.
 
Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/10/2021, às 15:57, 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
0959573 e o código CRC 4AB74F1D.

0000642-34.2021.6.02.8000 0959573v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
Prezado Pregoeiro
No tocante às especificações técnicas, verificamos

que os produtos atendem ao nosso Anexo Único.
No entanto, notamos a ausência do documento

disposto no item 3.3 de nosso Termo de Referência, a saber:
 

3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa deverá
apresentar:

 a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se
responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade,
incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema.

 

Assim, sugiro que o licitante confirme se cumpre
com essa exigência. Como a declaração pode ser EXPRESSA,
creio que possa ser feita inclusive no chat, a critério desse
pregoeiro.

 
Caso seja confirmado, essa SEPAT atesta a

proposta.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 14/10/2021, às 16:35, 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
0959604 e o código CRC BA900425.

0000642-34.2021.6.02.8000 0959604v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5298 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Em complemento ao despacho, registramos que a empresa
abaixo listada é responsável pela assistência técnica da marca LENOXX aqui
em Maceió. Confirmamos a informção por telefone nesta data

 

ELTN CHAVES
N & A ELETRONICA LTDA
Avenida Siqueira Campos, 488   /   CEP: 57010002
BAIRRO: Prado   /   MACEIO - AL (82)3223-5100
eletronicachavesmaceio@yahoo.com.br
 
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 14/10/2021, 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
0959669 e o código CRC AB259202.

0000642-34.2021.6.02.8000 0959669v3
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: S VASCONCELOS ROSAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.457.662/0001-00

Certidão nº: 22700150/2021

Expedição: 25/07/2021, às 21:52:30

Validade: 20/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que S VASCONCELOS ROSAS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, 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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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: 15/10/2021 09:10:02 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS 

CNPJ: 40.457.662/0001-00 
 
 
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. 

Certidão TCU CNJ PORTAL NEGATIVA FALEN ATO CONSTITUTIVO (0959969)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 526



 12/10/2021  003157256 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003157256  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 S VASCONCELOS ROSAS, vinculado ao CNPJ: 40.457.662/0001-00 *********************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 12 de outubro de 2021 às 16h11min. 

                      003157256 
 PEDIDO N°:  
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANDRE JOSE DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 006084, expedida em 21/05/2010, 

inscrito no CPF n° 03692952422, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

03692952422 006084

Página 3 de 3

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

ANDRE JOSE DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2021 11:21 SOB Nº 27101572304. 
PROTOCOLO: 210015535 DE 19/01/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100318264. CNPJ DA SEDE: 40457662000100. 
NIRE: 27101572304. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2021. 
S VASCONCELOS ROSAS

EDVALDO MAIORANO DE LIMA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.facilita.al.gov.br
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Capital
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Último Arquivamento
Data
19/01/2021

Número
20210015543

Ato/eventos
315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Nome do Empresário: SAMYRA VASCONCELOS ROSAS
Identidade:
7680372040

CPF:
121.239.924-29

Estado civil:
DIVORCIADO(A)

Regime de bens:
NÃO INFORMADO

NIRE (Sede)
27101572304

CNPJ
40.457.662/0001-00

Arquivamento do Ato de Inscrição
19/01/2021

Início de Atividade
19/01/2021

Endereço Completo
Rua CARLOS ALBERTO NOVAES, Nº 01, SERRARIA-Maceió/AL- CEP57046-775

Objeto
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS

Porte
ME (Microempresa)

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2021, às 16:26:57 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código GFG7IDG4.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC2100912212

Nome Empresarial: S VASCONCELOS ROSAS

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2100912212

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=983626&prpCod=14741897&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 48/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal.

Maceió, 13 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 48/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 13 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 48/2021 UASG 70011

SAMYRA VASCONCELOS ROSAS, como representante devidamente constituído de 40.457.662/0001-00 - S
VASCONCELOS ROSAS doravante denominado S VASCONCELOS ROSAS, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 48/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 48/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo S VASCONCELOS ROSAS e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
48/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 48/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 48/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 48/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 48/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 48/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 48/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Maceió, em 13 de Outubro de 2021. 

SAMYRA VASCONCELOS ROSAS
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 48/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 13 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 48/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 48/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS

Maceió, 13 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 48/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS 

13 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 48/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Maceió, 13 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 48/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara que não possui em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

Maceió, 13 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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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: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/01/2022
FGTS 31/10/2021
Trabalhista Validade: 11/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/11/2021
Receita Municipal Validade: 21/12/2021

V - Qualificação Técnica

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: 15/10/2021 07:31 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

21

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Limoeiro

Emitido em: 15/10/2021 07:31 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00

Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS

Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS

Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º

Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta

UASG Sancionadora: 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Âmbito da Sanção: Município

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 13/10/2021 Prazo Final: 13/10/2022

Número do Processo: 011

Descrição/Justificativa: DESCUMPRIMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Ocorrência 1:

Emitido em: 15/10/2021 07:33 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS

Atividade Econômica Principal:

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Endereço:

RUA CARLOS ALBERTO NOVAES, 01 - SERRARIA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 15/10/2021 07:36 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 10.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/01/2021
CNAE Primário: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CNAE Secundário 1: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 2: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 3: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 4: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 5: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Dados para Contato
CEP: 57.046-775
Endereço: RUA CARLOS ALBERTO NOVAES, 01 - SERRARIA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 96584748
E-mail: SAMYRAVASCONCELOS01@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
121.239.924-29CPF:

Nome: SAMYRA VASCONCELOS ROSAS

Emitido em: 15/10/2021 07:37 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
121.239.924-29CPF:

Nome: SAMYRA VASCONCELOS ROSAS
E-mail: empreendimentosasa1@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
3825 - EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5977 - ESCOVAS DE CONTATO ELÉTRICO E ELETRODOS
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES  E  ITENSCORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6105 - MOTORES ELÉTRICOS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS
6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS
6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7360 - JOGOS, CONJUNTOS  E  EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8710 - FORRAGENS E ALIMENTOS
8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS
Serviços
2771 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza
2933 - Limpeza Química de Equipamentos e Tubulações
14672 - Limpeza Urbana
16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo
23434 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas- 44 Horas Semanais Diurnas-
Produtividade 1800 A 2700 M2
23450 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2ª a
Domingo - Outra Produtividade
23477 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2ª a 6ª
Feira - Outra Produtividade
23485 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Diurnas-Sáb/Dom e
Feriado - Outra Produtividade
23515 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Noturnas - 2ª a
Domingo - Outra Produtividade
23523 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas - 2ª a 6ª
Feira - Outra Produtividade
23540 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas-Sáb/Dom
e Feriado-Outra Produtividade

Emitido em: 15/10/2021 07:37 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32
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Relatório de Credenciamento

Serviços
23680 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação-Áreas Hospila-lares-12 Horas Noturnas-
Sáb/Dom/Feriado-Outra Produtividade
24040 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas
- Outra Produtividade
24104 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - Outras Necessidades.

Emitido em: 15/10/2021 07:37 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

33
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5' vASCONCELOS ROS'AS - lV/E

ENDEREÇO: R. Carlos Alberto NO"Hes, OI ~ Serraria ~ Maceio/Al. ~ CEP: 57046-775

CNPJ: 40.457.662/0001-00 lnsc. Estadual: 243,85001-8

Telefones: (82) 3436-1626'" Celular: (82) 98735-0346/99658-4748

ANEXO IV

Da Instrução Ncrmariva SRF n" 480, de 15 de dezembro de 2004

DECLARAÇAo A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO
INCISO XI DO ART' ]9

T C DA SILVA ROSAS - M com sede Loteurnento 'ferra ele amares. quadra 41 =lote 05-m.

05 ~ antarcs 1- Maceio(AL) CEP: .57048-724, inscrita no CNPJ sob o nr 02.447.417/0001-22

DECLARA à 24 circunscrição ele serviço militar. para fins de não incidência na fonte do Imposto

sobre a Renda da Pessoa .lurid ica (II<.PJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),

da Contribuição para o Financiamento (Ia Seguridade Social (Cotins), to ela Contribuição para o
PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n!'!9.430, de 27 de dezembro de J 996, que é

regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições

devidos pelas Microernpresas e Empresas ele Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o

art, 12 ela Lei Complementar 11~ 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa q\1e:

I· preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos

que comprovam a origem de suas receitas e a efctivação de suas despesas, bem assim a realização

de quaisquer outros atos OLl operações que venham a modificar sua situação patrimonial:

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação

pertinente:

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar Ú

Secretaria da Receita Federal do Brasil c ú entidade pagadora, imediatamente, eventual

desenquadrnrneuto da presente situação e está ciente de que (I falsidade na prestação destas

in formações. sem prej LIízo cio d iSpOSlO no ano 31 ela Lei n~9.43 O, ele 1996, o sujeitará, juntamente

com as demais pessoas que para ela concorrem. i'IS penalidades previstas na legislação criminal e

tributária. relativas à falsidade ideológica (art. 299 elo Código Penal) e ao crime contra a ordem

triburaria (are F ela Lei 1l~ 8.137. de nele dezembro ele 1990).

Maceio.Al., 01 de AGOSTO de 2021.

Assinado de formA di9it;t1 pcr

SAMYRA VASCONCELOS SAMYRAVASCONCELOS

ROSAS:12123992429 ROIAI:1212399242.
Dados: 2021.07.31 13:21:29 -03'00'

S VASCONCELOS ROSAS flAE
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S VASCONCELOS ROSAS ~ME

ENDEREÇO R. Carlos Alberto Novaes, 01 -- Serraria - Maceio/AL--- CEP: 57046-775

CNPJ 40.457.662/0001-00 lnsc. Estadual 243.85001-8

Telefones: (82) 3436-1626 * Celular: (82) 98735-0346/99658-4748

DECLARAÇÕES DIVERSAS

!3 VASCONCELOS ROSA1LJ\fIE , inscrita no CNPJ n° 40,457.662/0001-00, por intermédio de

seu representante legal/procurador 0(8) Sr(a) SAMVRA VASCONCELOS ROSAS, sediada R

Carlos Alberto Novaes. 01 - Sermria - Maceio/AL - CEP: 57046-775

DECLARA
a) sob as penas da Lei. que até a presente data inexistem fatos impeditivos par-a 8 sua habilitação

no presente processo licltatorlo. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(DECL/\RAÇÃO Di\. INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVE:NIEf\JTES IMPEDITIVOS)
b) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido

pela Lei n°. 9_854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nO 4.358, de 05 de
setembro de 2002, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza,
para qualquer trabalho, mào-de-obra direta OLl indireta de menores de 16 (dezesseis) anos

Ressalva. ( ) emprega menor de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. (DECLARAÇÃO
QUE NÃO EMPREGA MENOR) -
c) cumpre plenamente 03 requísitos de habilitação previstos para o Pregão Eletrônico em

epigrafe , e que está ciente das penalidades previstas no artigo 7" do referido diploma legaL
(DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA)

d) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penalidades legais, que esta empresa na

presente data, é considerada ( X ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do artigo 3° da Lei
Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 2006: ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP), conforme lnciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006_
Declara, ainda, que está excluída elas vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Leí
Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 2006. (D~CLARAÇÃO D~ ENQUADRAMENTO

DE NlICROENlPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Maceio-Al, 01 de agosto de 202'1

SAMYRA Assinado de forma digital

VASCONCELOS ~~~~~~~:~os
ROSAS:121239924 RO$A$"2123992429

Dados: 2021.07.3113:21:52

29 -03'00'

S VASCONCELOS ROSAS - ME

----------_LL_
Declaração DIVERSAS APRESENTADO LICITANTE (0959979)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 550



S VASCONCELOS ROSAS -- ME

R Carlos Alber to Novae s. 01 - Serraria - 57046-775

1_.

748

Doravante denominado pari) fins elo no item

elo Edita] (completar com identificação elo sdital). declara, sob 8S penas da lei, em especial

o art. 299 do Penal Brasileiro. que:

foi elaborada de

ind...·j) U'lc! ''.::11i

todo ou em p.rrte: c1irH,1

OUCJO

IlI.·[

ou indi I'C' inmento

! OU clf:: [,lLi) ua

. " í) conteúdo da proposta não no

informado. discutido ou recebido de qualquer

ücacao da , por meio
ou por

(b) a eld){)rélcid para par da di,

não roi il1t'ul·m,HIII. cli,,;{' iich "U n-'CChícl,) ele qualquer o ut ro participante potencial

Iato d;1 (:c1elltificaç;}o c!;\ liri por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

(c) Gue nau Lent()u. por uer meio ou por q,....",."., PC:SSC);]. na

ela licitação) quanto aq outro participante potencial ou
participar ou não (1<1 r cf'eridn licitação;

rl;:.l prC)j.)(},sL(.l

)(!

qualquer outro Pil!"lIcip::trltC POl,>llCi:iI ou de: Iato dil (idcntif

,rl;";I<-!i" do Lu cl{:l t·Cfc-.'I-idil liclt;\çfIO:
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S VASCONCELOS ROSAS 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 

 
Endereço: Rua Carlos Alberto Novaes, nro 1 A – Serraria – Maceió/AL – CEP: 57045-775 

CNPJ: 40.457.662/0001-00 I.E: 243.850001-8 
Telefone: (82)99658-4748    Email: empreendimentosasa1@gmail.com 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
A Empresa S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-39, sediada na 
cidade de Maceió Estado AL à rua Carlos Alberto Novaes nº1 bairro serraria, CEP 57045-775, fone 82 
99658-4748 e-mail empreendimentosasa1@gmail.com por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a).Samyra Vasconcelos Rosas, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3824161-7, CPF nº 
121.239.924-29 para fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº 7/2021, DECLARA expressamente que 
atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as 
normas de proteção do meio ambiente 
.  
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
Maceió/AL, 17 DE AGOSTO DE 2021. 
 
 
 
 
 
 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 
SAMYRA VASCONCELOS ROSAS 
Sócio diretor, comerciante, residente e domiciliado na Rua carlos alberto de novaes n 1 a – 
serraria – Maceió/AL. 
CPF: 121.239.924-29 RG: 3824161-7 

SAMYRA 

VASCONCELOS 

ROSAS:121239924

29

Assinado de forma digital 

por SAMYRA 

VASCONCELOS 

ROSAS:12123992429 

Dados: 2021.08.17 14:28:58 

-03'00'
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Pregão Eletrônico

70011 .482021 .11612 .5077 .4243216

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00048/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 14 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo
instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto
nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0000642-34.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00048/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, conforme as especificações do Edital e seus anexos..
O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras; Sistema corta pingos; Jarra em vidro
resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora; Placa aquecedora antiaderente; Depósito de água fácil de encher; Nível de água
visível; Interruptor luminoso de funcionamento; Potência mínima: 750 W; Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem; 220V ou
bivolt; 01 ano de garantia; Selo do Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 177,1100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: S VASCONCELOS ROSAS, pelo melhor lance de R$ 120,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Cafeteira elétrica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
08.388.921/0001-85 MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E

TECNOLOGIA LTDA
Sim Sim 40 R$ 170,0000 R$ 6.800,0000 14/10/2021

06:00:59
Marca: BRITANIA 
Fabricante: BRITANIA 
Modelo / Versão: Cafeteira CP15 Inox 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade para 15 xícaras. - Sistema corta pingos. - Jarra em
vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água fácil de
encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80
Kw/h - Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro 
Porte da empresa: ME/EPP

35.119.484/0001-77 FELIPE DE LIMA FIRMINO Sim Sim 40 R$ 177,1100 R$ 7.084,4000 13/10/2021
21:38:31

Marca: Britânia 
Fabricante: Britânia 
Modelo / Versão: CP15 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras. - Sistema corta pingos. -
Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água
fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo
aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro" 
Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 40 R$ 177,1100 R$ 7.084,4000 14/10/2021
10:31:07

Marca: AGRATTO 
Fabricante: AGRATTO 
Modelo / Versão: VETRO CAFFE 15X CEV15-02 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras. - Sistema corta pingos. -
Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente 1 removível. - Colher dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água
fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo
aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS ROSAS Sim Sim 40 R$ 200,0000 R$ 8.000,0000 13/10/2021
20:26:33

Marca: LENOX 
Fabricante: LENOX 
Modelo / Versão: LENOX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras. - Sistema corta pingos. -
Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água
fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo
aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro 
Porte da empresa: ME/EPP

25.249.082/0001-33 SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI Sim Sim 40 R$ 300,0000 R$ 12.000,0000 14/10/2021
10:28:42

Marca: agratto 
Fabricante: agratto 
Modelo / Versão: 15x 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras; Sistema corta pingos; Jarra
em vidro resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora; Placa aquecedora antiaderente; Depósito de água fácil de encher; Nível de
água visível; Interruptor luminoso de funcionamento; Potência mínima: 750 W; Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem;
220V ou bivolt; 01 ano de garantia; Selo do Inmetro. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA Sim Sim 40 R$ 320,0000 R$ 12.800,0000 13/10/2021
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18:57:31
Marca: PHILCO 
Fabricante: PHILCO 
Modelo / Versão: PHILCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras; Sistema corta pingos; Jarra
em vidro resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora; Placa aquecedora antiaderente; Depósito de água fácil de encher; Nível de
água visível; Interruptor luminoso de funcionamento; Potência mínima: 750 W; Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem;
220V ou bivolt; 01 ano de garantia; Selo do Inmetro. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES Sim Sim 40 R$ 500,0000 R$ 20.000,0000 14/10/2021
12:04:26

Marca: BRITANIA 
Fabricante: BRITANIA 
Modelo / Versão: BRITANIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características do produto: Capacidade para: 18 cafés Filtro permanente: Dispensa o uso do filtro de
papel Capacidade do reservatório: 0,75L Sistema corta-pingo: Permite a retirada da jarra enquanto o café está sendo preparado Botão luminoso
liga/desliga : Indica o funcionamento do aparelho Colher dosadora: Para dosagem do pó de café Porta-filtro removível: Facilita a limpeza Placa de
aquecimento: Conserva a temperatura do café sem alterar o sabor Jarra de vidro super resistente: Pode ser levada a mesa Características Técnicas:
Potência: 550 W Consumo: 0,55 kWh Dimensões do Aparelho: Altura: 25,5 cm Largura: 18,5 cm Profundidade: 20,0 cm Peso: 0,890 kg Dimensões
do Aparelho Aberto: Altura: 34,4 cm Largura: 17,6 Profundidade: 22,7 cm Peso: 1,17 kg Garantia: 1 Ano ( ofertada pelo fabricante) 
Porte da empresa: ME/EPP

40.796.550/0001-83 BILHETECO LTDA Sim Sim 40 R$ 1.800,0000 R$ 72.000,0000 13/10/2021
16:30:54

Marca: MONDIAL 
Fabricante: MONDIAL 
Modelo / Versão: C-08 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras. - Sistema corta pingos. -
Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora - Placa aquecedora antiaderente - Depósito de água
fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso de funcionamento - Potência mínima: 550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo
aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.800,0000 40.796.550/0001-83 14/10/2021 14:00:01:023
R$ 500,0000 12.130.958/0001-86 14/10/2021 14:00:01:023
R$ 320,0000 19.197.721/0001-61 14/10/2021 14:00:01:023
R$ 300,0000 25.249.082/0001-33 14/10/2021 14:00:01:023
R$ 200,0000 40.457.662/0001-00 14/10/2021 14:00:01:023
R$ 177,1100 35.119.484/0001-77 14/10/2021 14:00:01:023
R$ 177,1100 42.262.411/0001-03 14/10/2021 14:00:01:023
R$ 170,0000 08.388.921/0001-85 14/10/2021 14:00:01:023
R$ 169,9900 25.249.082/0001-33 14/10/2021 14:15:16:733
R$ 169,0000 40.457.662/0001-00 14/10/2021 14:16:50:233
R$ 168,9900 25.249.082/0001-33 14/10/2021 14:16:51:673
R$ 168,0000 40.457.662/0001-00 14/10/2021 14:17:00:843
R$ 167,9900 25.249.082/0001-33 14/10/2021 14:17:02:693
R$ 167,0000 40.457.662/0001-00 14/10/2021 14:17:33:210
R$ 166,9900 25.249.082/0001-33 14/10/2021 14:17:34:387
R$ 166,0000 40.457.662/0001-00 14/10/2021 14:17:40:563
R$ 165,9900 25.249.082/0001-33 14/10/2021 14:17:42:270
R$ 298,0000 12.130.958/0001-86 14/10/2021 14:20:03:017
R$ 169,0000 35.119.484/0001-77 14/10/2021 14:20:06:890
R$ 165,9800 42.262.411/0001-03 14/10/2021 14:30:03:473
R$ 167,0000 08.388.921/0001-85 14/10/2021 14:31:03:763
R$ 120,6100 42.262.411/0001-03 14/10/2021 14:37:12:697
R$ 149,3800 08.388.921/0001-85 14/10/2021 14:37:19:720
R$ 163,8900 35.119.484/0001-77 14/10/2021 14:37:24:860
R$ 120,0000 40.457.662/0001-00 14/10/2021 14:37:28:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

14/10/2021
14:10:14 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 14/10/2021
14:15:01 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 14/10/2021
14:36:58 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 14/10/2021
14:36:58

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
165,9800 e R$ 169,0000.

Encerramento 14/10/2021
14:41:59 Item encerrado.

Encerramento etapa fechada 14/10/2021
14:41:59 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo - Convocação
anexo

14/10/2021
14:52:45 Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

14/10/2021
15:44:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00.

Abertura do prazo - Convocação
anexo

14/10/2021
16:43:15 Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Abertura do prazo - Convocação
anexo

14/10/2021
16:43:20 Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

15/10/2021
13:06:59

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S VASCONCELOS ROSAS,
CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Aceite de proposta 15/10/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
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13:07:25 melhor lance de R$ 120,0000.

Habilitação de fornecedor 15/10/2021
13:07:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS - CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-
00

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 14/10/2021
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período
os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 14/10/2021

14:15:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 14/10/2021
14:15:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/10/2021
14:36:58

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 165,9800 e R$ 169,0000 poderá enviar
um lance único e fechado até às 14:41:58 do dia 14/10/2021.

Sistema 14/10/2021
14:41:59

O fornecedor da proposta no valor de R$ 165,9900 não enviou lance único e fechado para o item 1.

Sistema 14/10/2021
14:41:59

O item 1 está encerrado.

Sistema 14/10/2021
14:42:04

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 14/10/2021
14:43:26

Srs. (as) Licitantes, boa tarde, passaremos para fase de negociação, análise e julgamento de propostas, por fim aceitação.
Favor permaneçam logados e respondam aos questionamentos do pregoeiro. Obrigado.

Pregoeiro 14/10/2021
14:45:14

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, boa tarde, preliminarmente, considerando a determinação do Edital e da
Legislação do Pregão Eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta, é possível

chegar ao valor de R$110,00? É sua melhor oferta?
40.457.662/0001-

00
14/10/2021
14:47:10

Boa tarde, permanecemos com o valor lançado, devido os custos, sabendo-se que se encontra dentro do estimado proposto
pelo órgão.

Pregoeiro 14/10/2021
14:47:19

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, boa tarde, preliminarmente, considerando a determinação do Edital e da
Legislação do Pregão Eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta, é possível

chegar ao valor de R$110,00? É sua melhor oferta?
Pregoeiro 14/10/2021

14:48:19
Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, agradeço, superada a fase de negociação de valores, reitero que o último lance

ofertado está em conformidade com o estimado pela Administração
Pregoeiro 14/10/2021

14:49:15
Para S VASCONCELOS ROSAS - Antes de convocar anexo, APESAR DE V.Sª TER DECLARADO QUE ESTAVA CIÊNCIA DE TODAS

AS CONDIÇÕES DO EDITAL, VAMOS REITERAR ALGUMAS EXIGÊNCIAS:
Pregoeiro 14/10/2021

14:49:27
Para S VASCONCELOS ROSAS - 3.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses

Pregoeiro 14/10/2021
14:49:55

Para S VASCONCELOS ROSAS - 11.2. Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo Pregoeiro:

Pregoeiro 14/10/2021
14:50:08

Para S VASCONCELOS ROSAS - a) Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua garantia
gratuita, através de assistência técnica autorizada nesta capital, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros
itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto não

disponha de assistê
Pregoeiro 14/10/2021

14:50:23
Para S VASCONCELOS ROSAS - Caso o produto não disponha de assistência técnica local, a empresa vencedora pode se

responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra cidade, incluindo aí aqueles com transporte e
outros necessários à resolução do problema.

Pregoeiro 14/10/2021
14:50:38

Para S VASCONCELOS ROSAS - b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos
para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos mesmos. Essa exigência

pode ser substituída por folder de site com o respectivo link para comprovação de sua veracidade.
Pregoeiro 14/10/2021

14:52:37
Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, feitas essas considerações, CONVOCAREMOS ANEXO, FAVOR ENCAMINHE SUA
PROPOSTA DEVIDAMENTE AJUSTADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO CONTENDO A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, MARCA,
MODELO, FABRICANTE, CATÁLOGO, DECLARAÇÃO EXPRESSA GARANTIA. Conforme anterioremente explicitado. Aguardo em

duas horas.
Sistema 14/10/2021

14:52:45
Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

40.457.662/0001-
00

14/10/2021
14:53:00

Ciente.

Pregoeiro 14/10/2021
15:10:26

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, RETIFICANDO O PRAZO DE ACORDO COM O EDITAL:

Pregoeiro 14/10/2021
15:10:30

Para S VASCONCELOS ROSAS - 8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) hora,
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.
Pregoeiro 14/10/2021

15:11:08
Para S VASCONCELOS ROSAS - AGUARDAMOS ATÉ ÀS 15H 52, agradeço e aguardo.

Pregoeiro 14/10/2021
15:43:13

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr. (a) Licitante, estamos aguardando a anexação da proposta ajustada e dos documentos
técnicos para avaliação.

Pregoeiro 14/10/2021
15:44:18

Para S VASCONCELOS ROSAS - FAVOR OBSERVE O PRAZO LEGAL CONTIDO NO ITEM 8.24.2, EM MENSAGEM ANTERIOR, ONDE
RETIFICAMOS O PRAZO DE ENVIO. EM CONFORMIDADE COM O EDITAL SEGUINDO O PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO ATO

CONVOCATÓRIO.
Sistema 14/10/2021

15:44:57
Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.

40.457.662/0001-
00

14/10/2021
15:45:24

Segue link para veracidade das caracteristicas tecnicas contidas juntamente a proposta:
https://www.magazineluiza.com.br/cafeteira-eletrica-lenoxx-easy-red-pca019-18-cafes-vermelha/p/227611300/ep/ceac/?

&=&seller_id=magazineluiza&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=58949&gclid=Cj0KCQjwqp-
LBhDQARIsAO0a6aKpBg3fUXWWEu0CKQRNtBpF2gDMMsps8Zg4e

Pregoeiro 14/10/2021
15:46:31

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, favor aguarde um instante.

Pregoeiro 14/10/2021
15:50:44

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr. (a) Licitante, encaminharemos a sua proposta à Unidade Técnica para análise de
conformidade. Peço que aguarde.

40.457.662/0001-
00

14/10/2021
16:18:00

Certo, estamos acompanhando

Pregoeiro 14/10/2021
16:40:14

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, a Unidade responsável pela elaboração do Termo de Referência, Anexo I-A,
registrou a compatibilidade técnica da sua proposta com as exigências do Edital, contudo, apesar de V.Sª ter REGISTRADO QUE

CONCORDA COM TODAS AS CONDIÇÕES DA PRETENSA CONTRATAÇÃO, a mesma Unidade, recomendou:
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Pregoeiro 14/10/2021
16:40:32

Para S VASCONCELOS ROSAS - No entanto, notamos a ausência do documento disposto no item 3.3 de nosso Termo de
Referência, a saber: 3.3. Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa deverá apresentar: a) Declaração

expressa e Catálogo e/ou manual do produto, comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada
nesta capital, quant

Pregoeiro 14/10/2021
16:40:58

Para S VASCONCELOS ROSAS - quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de
fabricação e de funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o produto não disponha de assistência
técnica local, a empresa vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao reparo/troca do produto em outra

cidade, incluindo aí aquele
Pregoeiro 14/10/2021

16:41:18
Para S VASCONCELOS ROSAS - incluindo aí aqueles com transporte e outros necessários à resolução do problema."

Pregoeiro 14/10/2021
16:43:02

Para S VASCONCELOS ROSAS - Pelo exposto, podemos convocar anexo, documento complementar em diligência, reiterando
todos os termos do item 3.3, bem como, podendo V.Sª informar a assistência técnica nesta Capital, agradeceria. Convocaremos

anexo.
Sistema 14/10/2021

16:43:15
Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 14/10/2021
16:43:20

Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 14/10/2021
16:43:40

Para S VASCONCELOS ROSAS - Anexo convocado, aguardamos.

Pregoeiro 14/10/2021
16:57:12

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr. (a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª e a anexação do documento.

Pregoeiro 14/10/2021
17:09:10

Srs. (as) Licitantes, considerando o avançar da horário comercial, bem como a proximidade do término do expediente deste
Regional suspendermos a sessão, retornaremos amanhã às 13h. Agradeço.

Pregoeiro 15/10/2021
13:03:02

Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 15/10/2021
13:03:45

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr.(a) Licitante, considerando que V.Sª registrou e vinculou a proposta no sentido de aceitar
todas as condições do Edital e anexo, bem como, anexou declaração de ciência em documento anterior a abertura do certame,
da mesma forma, a Unidade Técnica diligenciou, em conjunto com o pregoeiro, a fim de averiguar o endereço da assistência

técnica autorizada...
Pregoeiro 15/10/2021

13:05:20
Para S VASCONCELOS ROSAS - nesta Capital, o documento solicitado é redundante, razão pela qual procederemos a aceitação
da proposta, ratifico ainda que verificamos toda documentação de habilitação e não encontramos qualquer inconsistência que

possa gerar a inabilitação da proposta de V.Sª.
Pregoeiro 15/10/2021

13:06:48
Srs. (as) Licitantes, boa tarde, feitas essas considerações iniciais, procederemos a aceitação da proposta melhor classificada e

em seguida iniciaremos as ações visando o encerramento do certame. Favor, permaneçam conectados e observem as
mensagens do sistema. Obrigado.

Sistema 15/10/2021
13:06:59

Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi
encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema 15/10/2021
13:07:37

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e
habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 15/10/2021
13:07:54

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/10/2021 às 13:47:00.

Pregoeiro 15/10/2021
13:48:58

Srs.(as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico, agradeço a participação de todos. Bom final de semana!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 14/10/2021 13:24:13
Alteração equipe 14/10/2021 13:24:18

Abertura da sessão
pública 14/10/2021 14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da análise
de propostas 14/10/2021 14:15:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 14/10/2021 14:42:04 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa 14/10/2021 17:10:01 Previsão de reabertura: 15/10/2021 13:00:00; suspensão administrativa, análise de documentos, diligências

Reativação 15/10/2021 09:18:41
Abertura do prazo 15/10/2021 13:07:37 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 15/10/2021 13:07:54 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/10/2021 às 13:47:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da
Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 13:49 horas do dia 15 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:374
08259449

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.10.15 13:52:59 
-03'00'
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37408259449Usuário:

15/10/2021 09:17:30Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

S VASCONCELOS ROSAS Adimplente40457662
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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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00048/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS
ItemDescrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Cafeteira elétrica Unidade 40 R$ 177,1100 R$ 120,0000 R$ 4.800,0000
Marca: LENOX
Fabricante: LENOX
Modelo / Versão: LENOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras. - Sistema
corta pingos. - Jarra em vidro resistente ou aço inox. - Com filtro permanente removível. - Colher dosadora - Placa aquecedora
antiaderente - Depósito de água fácil de encher - Nível de água visível, - Interruptor luminoso de funcionamento - Potência mínima:
550 W - Frequência: 50 Hz - Consumo aproximado: 0,80 Kw/h - Voltagem; 220V ou bivolt. - 01 ano de garantia. - Selo do Inmetro

Total do Fornecedor: R$ 4.800,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 4.800,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00048/2021 (SRP) 
 

Às 13:49 horas do dia 15 de outubro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00048/2021, referente ao
Processo nº 0000642-34.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras; Sistema corta
pingos; Jarra em vidro resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora; Placa aquecedora
antiaderente; Depósito de água fácil de encher; Nível de água visível; Interruptor luminoso de funcionamento;
Potência mínima: 750 W; Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem; 220V ou bivolt; 01 ano de
garantia; Selo do Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 177,1100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: S VASCONCELOS ROSAS , pelo melhor lance de R$ 120,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/10/2021
13:49:45

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00, Melhor lance: R$ 120,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5346 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0959162

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0959604, diligência Unidade
Requisitante, ratificando a conformidade técnica, 0959669

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  0959974

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

ANEXOS, CERTIDÕES: TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA, ATO
CONSTITUTIVO 0959969

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0960799

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0959972

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X V.DOCS ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0960796

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    
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29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0960802

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0959568, 0959572

Resultado Fornecedor -  0960801

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 18/10/2021, às 13:28, 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
0960804 e o código CRC 7891A05E.

0000642-34.2021.6.02.8000 0960804v4
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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 : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : ANÁLISE. LEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1291 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 48/2021, objetivando a
aquisição de material permanente – cafeteiras, para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral, de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme  termo de referência 0843631.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 0960804, passando esta AJ-DG a anexar a
lista de verificação de competência desta unidade
administrativa.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 0950655
DOU - 0951647
Portal - 0951679

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0950655
DOU - 0951647
Portal - 0951679

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
28/09/2021
(Comprasnet)
29/09/2021 (DOU)
29/09/2021 (Portal)
Ata Pregão
48/2021 (0960796) -
14/10/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas,
dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura
interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
48/2021 (0960796)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
 0960802

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado por
fornecedor -
 0960801

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme contido na
Informação 5346 -
 0960804

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo
Pregoeiro - 0960804

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
0959568
0959572

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
0959604
0959572

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de
licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU (0959969)
CADIN (0960799)

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5346 -
 0960804

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 48/2021, que
objetivou a aquisição de material permanente – cafeteiras,
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral, de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme relatório Resultado por
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Fornecedor (0960801), tendo como licitante vencedor a
Empresa S VASCONCELOS ROSA, inscrita no CNPJ sob o nº
40.457.662/0001-00, pelo melhor lance no valor golobal de R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 20/10/2021, 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
0962338 e o código CRC ACD45910.

0000642-34.2021.6.02.8000 0962338v7
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 48/2021, objetivando a
aquisição de material permanente – cafeteiras, para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral, de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme  termo de referência 0843631.

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº

1291 (0962338), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
concluiu pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido
pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à
homologação do PE nº 48/2021, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0960801), tendo como licitante vencedor a
Empresa S VASCONCELOS ROSA, inscrita no CNPJ sob o nº
40.457.662/0001-00, pelo melhor lance no valor golobal de R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de

todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/10/2021, às 16:39, 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
0962360 e o código CRC 1F9788E8.

0000642-34.2021.6.02.8000 0962360v1
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PROCESSO : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação da Licitação.

 

Decisão nº 2480 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0962360, trazendo
procedimento no trato de análise da regularidade do Pregão
Eletrônico nº 48/2021, objetivando a aquisição de material
permanente – cafeteiras, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral, de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte, conforme  termo de referência 0843631.

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº 1291
(0962338), a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
48/2021, conforme relatório Resultado por Fornecedor (0960801),
tendo como licitante vencedor a Empresa S VASCONCELOS ROSA,
inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, pelo melhor lance no
valor golobal de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Tendo em vista a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, HOMOLOGO a presente
licitação

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/10/2021, 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
0962871 e o código CRC 196199DE.

0000642-34.2021.6.02.8000 0962871v5
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00048/2021 (SRP)

 
Às 13:33 horas do dia 21 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000642-34.2021,
Pregão nº 00048/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras; Sistema corta
pingos; Jarra em vidro resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora; Placa aquecedora antiaderente;
Depósito de água fácil de encher; Nível de água visível; Interruptor luminoso de funcionamento; Potência mínima: 750
W; Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem; 220V ou bivolt; 01 ano de garantia; Selo do
Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 177,1100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: S VASCONCELOS ROSAS , pelo melhor lance de R$ 120,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 15/10/2021
13:49:45 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS,

CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, Melhor lance: R$ 120,0000

Homologado 21/10/2021
13:33:27

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame.
Observo que consta cadastro de reserva convocado

até amanhã, às 13h33.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2021, às 13:59, 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
0963248 e o código CRC ECC0582F.

0000642-34.2021.6.02.8000 0963248v1
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PROCESSO : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO :  

 

Decisão nº 2492 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0962360, trazendo
procedimento no trato de análise da regularidade do Pregão
Eletrônico nº 48/2021, objetivando a registro de preço de material
permanente – cafeteiras, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral, de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte, conforme  termo de referência 0843631.

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº 1291
(0962338), a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
48/2021, conforme relatório Resultado por Fornecedor (0960801),
tendo como licitante vencedor a Empresa S VASCONCELOS ROSA,
inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, pelo melhor lance no
valor golobal de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Tendo em vista a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, HOMOLOGO a presente
licitação.

Tornando sem efeito a Decisão nº 2492/2021 - TRE-
AL/PRE/GPRES.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
21/10/2021, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963490 e o código CRC 4AA1BC75.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura:  14/10/2021 14:00

Número da portaria:  PORTARIA 168/2021

Data de portaria:  07/04/2021

Número do processo:  0000642-34.2021

Número do pregão:  00048/2021 (SRP)

Objeto:  Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

    Item 1

Descrição: Cafeteira elétrica
Descrição Complementar: Cafeteira elétrica para café em pó: - Capacidade mínima para 15 xícaras; Sistema corta
pingos; Jarra em vidro resistente; Com filtro permanente removível; Colher dosadora; Placa aquecedora antiaderente;
Depósito de água fácil de encher; Nível de água visível; Interruptor luminoso de funcionamento; Potência mínima: 750 W;
Frequência: 50 Hz; Consumo aproximado: 0,80 Kw/h; Voltagem; 220V ou bivolt; 01 ano de garantia; Selo do Inmetro.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 177,1100

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS ROSAS 40 R$ 120,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 21/10/2021 13:33 Data/Hora Final: 22/10/2021 13:33
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 22/10/2021 17:12
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 120,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

21/10/2021
13:33:30 758.180.784-34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
21/10/2021 13:33 com data fim prevista para 22/10/2021 13:33

pelo valor de R$ 120,0000.

Envio do cadastro
de reserva ao

SIASG

22/10/2021
17:12:31 758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=983626&...

1 of 2 22/10/2021 17:18
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
Juntada a ata do cadastro de reserva

(doc. 0964540), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2021, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964541 e o código CRC 1D254D5C.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 11/2021  

 

Processo nº 0000642-34.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 48/2021 

 
 

 
Aos 28 dias do mês  de outubro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa S VASCONCELOS ROSAS - ME, CNPJ 
40.457.662/0001-00, sediada na Rua Carlos Alberto Novaes, nº 1A – Serraria – Maceió/AL – 
CEP: 57045-775, Telefone: (82)99658-4748, Email: empreendimentosasa1@gmail.com, 
representada por SAMYRA VASCONCELOS ROSAS, portadora da Carteira de Identidade nº : 
3824161-7 SSP/AL, inscrita no CPF sob o nº 121.239.924-29, para eventual fornecimento 
dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do 
Pregão Eletrônico nº 48/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10. 024, de 20 
de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e 
demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

01 Cafeteira elétrica para café 
em pó: - Capacidade 
mínima para 15 xícaras. - 
Sistema corta pingos. - 
Jarra em vidro resistente ou 
aço inox. - Com filtro 
permanente removível. - 
Colher dosadora - Placa 
aquecedora antiaderente - 
Depósito de água fácil de 
encher - Nível de água 
visível, - Interruptor 
luminoso de funcionamento 
- Potência mínima: 550 W - 
Frequência: 50 Hz - 
Consumo aproximado: 0,80 
Kw/h - Voltagem; 220V ou 
bivolt. - 01 ano de garantia. 
- Selo do Inmetro 

LENOXX Unid. 40 120,00 4800,00 
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1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 48/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 
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c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota 
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.  

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL 

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
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i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
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administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
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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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
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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% 
 
 
8 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 
10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, 28 de outubro de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE-AL 

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 

Samyra Vasconcelos Rosas 
Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Encaminho, para fins de Check list, a Ata de Registro de Preços n° 11/2021, evento SEI
nº 0966967.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 28/10/2021, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966969 e o código CRC F43F3629.

0000642-34.2021.6.02.8000 0966969v1
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E-mail - 0968059

Data de Envio: 
  03/11/2021 17:32:42

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    empreendimentosasa1@gmail.com

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 11/2021- TRE/AL, PARA ASSINATURA 

Mensagem: 
  Prezado Sra. SAMYRA VASCONCELOS ROSAS
Representante da empresa S VASCONCELOS ROSAS - ME,

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 11/2021 (Processo SEI n.º 0000642-34.2021.6.02.8000- TRE/AL), tendo
como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.

Desta feita, solicito os seus préstimos para abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 vias, assinar e
devolver as duas vias assinadas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs.: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para o
email: slc@tre-al.jus.br, na data de hoje ou o mais breve possível.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11-2021 - cafeteiras - PA 0000642-34.2021.pdf
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0000642-34.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

Sim

0963490

0966967

0960801

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
Sim

0959974

0968603

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2021, às 14:32, 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
0968584 e o código CRC BA2A0B7F.

0000642-34.2021.6.02.8000 0968584v2
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.457.662/0001-00
Razão Social:S VASCONCELOS ROSA
Endereço: R CARLOS ALBERTO NOVAES 01 / SERRARIA / MACEIO / AL / 57046-775

 
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:21/10/2021 a 19/11/2021 
 
Certificação Número: 2021102102193610129515

Informação obtida em 04/11/2021 14:17:40

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, 04 de novembro de 2021.
À SLC,
Após check-list.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 04/11/2021, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968661 e o código CRC A7401072.

0000642-34.2021.6.02.8000 0968661v1
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 11/2021  

 

Processo nº 0000642-34.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 48/2021 

 
 

 
Aos 03 dias do mês  de novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa S VASCONCELOS ROSAS - ME, CNPJ 
40.457.662/0001-00, sediada na Rua Carlos Alberto Novaes, nº 1A – Serraria – Maceió/AL – 
CEP: 57045-775, Telefone: (82)99658-4748, Email: empreendimentosasa1@gmail.com, 
representada por SAMYRA VASCONCELOS ROSAS, portadora da Carteira de Identidade nº : 
3824161-7 SSP/AL, inscrita no CPF sob o nº 121.239.924-29, para eventual fornecimento 
dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do 
Pregão Eletrônico nº 48/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  do Decreto nº 10. 024, de 20 
de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e 
demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

01 Cafeteira elétrica para café 
em pó: - Capacidade 
mínima para 15 xícaras. - 
Sistema corta pingos. - 
Jarra em vidro resistente ou 
aço inox. - Com filtro 
permanente removível. - 
Colher dosadora - Placa 
aquecedora antiaderente - 
Depósito de água fácil de 
encher - Nível de água 
visível, - Interruptor 
luminoso de funcionamento 
- Potência mínima: 550 W - 
Frequência: 50 Hz - 
Consumo aproximado: 0,80 
Kw/h - Voltagem; 220V ou 
bivolt. - 01 ano de garantia. 
- Selo do Inmetro 

LENOXX Unid. 40 120,00 4800,00 
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1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 48/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 
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c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante; 
 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 
 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 
incluindo as entregas feitas por transportadora;  

f)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota 
de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.  

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL 

h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
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i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
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administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.    Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
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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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
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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% 
 
 
8 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
9 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
9.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
10 – DO FORO. 
 
10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, 03 de novembro de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE-AL 

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 

Samyra Vasconcelos Rosas 
Representante da empresa 
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E-mail - 0968765

Data de Envio: 
  04/11/2021 15:49:01

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ARP nº 11/2021, para assinatura eletrônica

Mensagem: 
  
Prezado Mário, Boa tarde!

Encaminho para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a ARP nº 11/2021, PA SEI 0000642-
34.2021.6.02.8000, Decisão 2480 (Doc. SEI 0962871).

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0968755_ATA_112021_assinada_so_empresa.pdf
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Nº 212, quinta-feira, 11 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 65/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
27/10/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de
serviços de ginástica laboral, na forma remota, para todas as unidades da Justiça Militar da
União.

DAVID GONCALVES OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 10/11/2021) 060001-00001-2021NE000109

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021 - UASG 60001

Nº Processo: 009097/21-00.180. Objeto: Aquisição de eletrodomésticos, pelo
Sistema de Registro de Preços (SRP).. Total de Itens Licitados: 16. Edital: 11/11/2021 das
08h00 às 17h59. Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores, Edifício-sede Stm, 11º Andar,
Sala 1103, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/60001-5-00059-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 11/11/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/11/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital disponível nos sites: www.gov.br/compras
e www.stm.jus.br.

LUCIANNE RODRIGUES DO AMARAL
Pregoeira

(SIASGnet - 09/11/2021) 60001-00001-2021NE000109

EDITAL Nº 29 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO. CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE
ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

O MINISTRO-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM), em
cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Procedimento de Controle
Administrativo nº 0005509-04.2021.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça,
torna pública a inclusão de candidato sub judice no resultado final no concurso público,
divulgado por meio do subitem 3.1.9.5 do Edital nº 8 - STM, de 8 junho de 2018, e suas
alterações, conforme a seguir especificado.

Torna público, ainda, que os candidatos ao Cargo 9: Técnico Judiciário - Área:
Administrativa, classificados a partir da 129ª posição, passam a ter a sua classificação
alterada mediante a inclusão de uma unidade.

[...]
3 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
3.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem:

cargo/área/especialidade, número de inscrição e nome do candidato em ordem de
classificação, nota final no concurso e classificação final no concurso.

[...]
3.1.9 CARGO 9: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA
[...]
3.1.9.5 Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice, na

seguinte ordem: cargo/área/especialidade, número de inscrição e nome do candidato em
ordem de classificação, nota final no concurso e classificação final no concurso.

[...]
10018213, Bruno Araujo Lopes, 93.00, 129.
[...]

GENERAL DE EXÉRCITO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
S EC R E T A R I A

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Processo SEI 001365/18-03.01. Quarto Termo Aditivo ao Contrato no 06/2017.
Objeto: prestação de serviços de locação e assistência técnica de máquina copiadora,
incluindo manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para a 1ª Auditoria
da 3ª CJM. Prorrogação do contrato por mais doze meses. Contratante: 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar. Contratada: Marcos S. Biudes - ME, registrada no CNPJ/MF
sob o nº 08.257.279/0001-03. Vigência: de 14/dez/2021 a 13/dez/2022. Valor: R$
10.761,48 (dez mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos),
correspondente a doze parcelas mensais de R$ 896,79 (oitocentos e noventa e seis reais e
setenta e nove centavos). Programa de Trabalho 02.061.0033.4225.0001 - Processamento
de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar. Natureza de Despesa 3.3.90.40 -
Outros Serviços de Terceiros. Fundamentação Legal: Lei 10.520 de 17/07/2002, Decreto
5.450 de 31/05/2005, na Lei 8.666/93 e na Resolução 98 do CNJ de 10/11/2009. Data da
Assinatura: 09/11/2021. ASSINAM: Dr. Alcides Alcaraz Gomes, Juiz Federal da Justiça
Militar, pela contratante, e Priscila Consani das Mercês Oliveira, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 27/2021

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para prestação de
serviços técnico-profissionais especializados para elaboração dos projetos básico e
executivos (em plataforma BIM) remanescentes de arquitetura e engenharia para a obra da
nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi homologado pelo Senhor
Presidente, Desembargador Federal I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES. Empresa
vencedora: UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS SS - ME, CNPJ 01.958.201/0001-69, que
ofertou o valor total global de R$ 4.240.000,00, conforme Decisão 14316399, constante do
PAe/SEI 0000026-88.2020.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vistas
franqueada a todos os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Diretora da Divisão de Licitação

(SIDEC - 10/11/2021) 090027-00001-2021NE800014

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 31/2021

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica
com manutenção corretiva para as unidades de armazenamento de dados (storages), da
Justiça Federal da Primeira Região, com fornecimento de peças e componentes, foi
homologado pelo Senhor Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresas
vencedoras: CELERIT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 02.298.314/0001-48, que
ofertou o valor total global para o item 01 de R$ 147.600,00 e UNITECH RIO COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ 32.578.387/0003-16, que ofertou o valor total global para o item 02
de R$ 95.999,88, conforme Decisão 14327939, constante do PAe/SEI 0014519-
36.2021.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vistas franqueada a todos
os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Diretora da Divisão de Licitação

(SIDEC - 10/11/2021) 090027-00001-2021NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 21/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0049. Objeto: Aquisição de equipamentos para a
Oficina de Marcenaria do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua Acre nº
80, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão
em epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 1, 2, 4 e 6 à empresa NOGUEIRA SERVIÇOS E
INDÚSTRIA LTDA.; b) Item 7 à empresa DF ELETROTÉCNICA COMÉRCIO MANUTENÇÃO E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI; c) Itens 3 e 5 à empresa MAIS BRASIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 10/11/2021)

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Partícipes: Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e Prefeitura de Rondonópolis/MT.
Objeto: Cooperação e intercâmbio na área de Tecnologia da Informação e Gestão
Documental entre os participes para viabilizar a adoção, pela Prefeitura, de métodos,
procedimentos, sistemas e outros recursos de tecnologia da informação e gestão
documental, visando à eficiência na área administrativa, com ênfase no tratamento e
organização de fluxos de trabalho, expedientes e documentos, em particular a instalação,
implantação e acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA.
Data da assinatura: 25/10/2021. Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses, contados da data
de sua assinatura. Processo n.º TRF2-ADM-2021/00125. Acordo de Cooperação Técnica n.º
T R F 2 - AC C - 2 0 2 1 / 0 0 0 2 3 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0282548-03.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.012.10.2021; firmado em
08/11/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: ALTA REGULARIZAÇÃO, ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ nº 31.380.666/0001-46; Objeto: prestação de serviços de inspeções, testes e emissão
de laudos e relatórios das condições dos sistemas de segurança contra incêndio do Edifício-
Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; Vigência: 205 dias, a partir da assinatura;
Valor Total: R$ 8.300,00; Procedimento Licitatóio: Dispensa; Fundamento Legal: art. 24,
inciso "I", da Lei n° 8.666/93; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci
Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, as Sras. Aline Macedo Nascimento e Talita Rolim
de Souza, Sócias.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0286567-52.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 07.006.10.2021; firmado em
08/11/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: ELOSOFT INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 86.975.547/0001-
28; Objeto: aquisição de 1.500 licenças de solução para virtualização de aplicações, com
fornecimento de atualização de versão e suporte técnico oficial por período de 36 meses;
Vigência: 37 meses e 25 dias, a partir da assinatura; Valor Total: R$ 772.500,00;
Modalidade de Licitação: Pegão Eletrônico n° 018/2021-RP; Fundamento Legal: Leis nºs
8.666/93, 10.520/02 e 8.248/91, Lei Complementar n° 123/06, Decretos nºs 7.892/13,
10.024/19, 8.538/15, 7.746/12 e 7.174/10; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr. Andeas Amange, Diretor
Financeiro.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R E T I F I C AÇ ÃO

Convênio nº 03/2021- Publicado no DOU, Seção 3, pg. 192, de 09/11/2021.
Republicação em razão de retificação dos CONVENENTES. Onde constou: "CONVE N E N T ES :
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ", leia-se "CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ e PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO
PARANÁ .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 11/2021; Proc. SEI nº 0000642-34.2021.6.02.8000; PE nº 48/2021; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 , em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei deLicitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
09/11/2021; Objeto: Registro de Preços de material permanente - cafeteiras; Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor
total, respectivamente (consultar o PE nº 48/2021, no site: www.tre-al.jus.br -
Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); S VASCO N C E LO S
ROSAS - ME, CNPJ 40.457.662/0001-00, Item 01, LENOXX, UNIDADE, 40, R$ 120,00, R$
4800,00.
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E-mail - 0972393

Data de Envio: 
  11/11/2021 15:03:44

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    empreendimentosasa1@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 11/2021-TRE-AL, assinada, para acompanhamento.

Mensagem: 
  
Prezada Sra. SAMYRA VASCONCELOS ROSAS
Representante da empresa S VASCONCELOS ROSAS - ME, 

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 11/2021-TRE-AL, assinada pelas partes, para
acompanhamento.

A ARP Nº 11/2021-TRE-AL foi publicada no DOU, em 11/11/2021, conforme publicação também anexada.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0971893_ARP_n__11_2021__PA_SEI_0000642_34.2021.6.02.8000.pdf
    Publicacao_0972385_Publicacao_11_11.pdf
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3AC?;74J2ABKL3BM7
~�P�1P>PPB��S�O��SlO�����JQSPP
1

VY/�F�ZW0

]7iL:j<R1]aaQQQQPB;I;
a2528e<R
>�

a:6<194
s<8;4�9<R
;4I;O6A2:8

]7iL:j<R1]aaQQQQ�Be;5A1~U<3;727
C<8;4�9<192154832@45�

a2528e<R
>�

a:6<194
s<8;4�9<R
;4I;Oe;5A

E-mail de recebimento da ARP, p/ acompamhamento (0973049)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 613



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.

À CPREG,

Para registro da Ata de Registro de Preços n° 11/2021, no SIASGnet.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 12/11/2021, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973052 e o código CRC F3DE01BE.

0000642-34.2021.6.02.8000 0973052v1
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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: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/01/2022
FGTS 19/11/2021
Trabalhista Validade: 11/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/11/2021
Receita Municipal Validade: 21/12/2021

V - Qualificação Técnica

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: 16/11/2021 18:43 de
CPF: 505.363.974-49      Nome: ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO

21

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Limoeiro

Emitido em: 16/11/2021 18:43 de
CPF: 505.363.974-49      Nome: ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO

22
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 19/11/2021           HORA: 15:08:13             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00048/2021

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000027693 - CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL            

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 11/11/2021 A  11/11/2022        DATA ASSINATURA : 09/11/2021

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                                

  BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (0973052), faço

juntar a publicação da ARP n.º 11/2021, no sistema SIASG,
conforme evento 0976422.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/11/2021, 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
0976423 e o código CRC ED2C8227.

0000642-34.2021.6.02.8000 0976423v1
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/atas-de-registro-de-precos/atas-de-registro-de-precos-… 1/1

Número 11/2021
Objeto: aquisição de material permanente – cafeteiras, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral, conforme Termo de Referência.

Processo SEI nº: 0000642-34.2021.6.02.8000

Ata 11/2021

Empresa: S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00
 Data de publicação no DOU: 11/11/2021

Vigência: Até 11/11/2022

Valor total: R$ 4.800,00.

Documentos:

Ata 11/2021
 Publicação do Extrato da ATA no DOU

 Inteiro Teor do Processo SEI

Publicação no Portal da Transparência (0998622)         SEI 0000642-34.2021.6.02.8000 / pg. 623

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/atas-de-registro-de-precos/2021/arp_112021.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=186&data=11/11/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_arp_112021.pdf


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 nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, a Ata de
Registro de Preços nº 11/2021. Do que, para constar, eu, Denise
Maria de Araújo, Técnico Judiciário, lavrei a presente certidão, que
segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 11/01/2022, às 16:30, 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
0998688 e o código CRC D0944398.

0000642-34.2021.6.02.8000 0998688v2
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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 janeiro de 2022.

À SAD,

Para as providências de nomeação da gestão da  Ata de Registro de Preços nº
11/2021.

Em paralelo, à SEIC,

Para eventual atualização no Portal da Transparência.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 11/01/2022, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998692 e o código CRC C750DB55.

0000642-34.2021.6.02.8000 0998692v1
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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 janeiro de 2022.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência SEPAT (doc. 0843631), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar o servidor Neilton Souza Silva Júnior,
titular da Seção de Patrimônio - SEPAT, para atuar como
gestor, e o servidor Edney Vieira de Almeida, lotado na Seção
de Patrimônio - SEPAT, para atuar como fiscal, da Ata de
Registro de Preços nº 11/2021 (doc.
0971893), referente ao Registro de Preços de material
permanente - cafeteiras, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, firmada com a empresa S
VASCONCELOS ROSA, inscrita no CNPJ sob o nº
40.457.662/0001-00, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº
48/2021 (doc. 0964383).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/01/2022, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999726 e o código CRC 2E0065FB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 14 de janeiro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pela Secretaria de

Administração, por conduto do Despacho GSAD 0999726, em fiel
cumprimento ao art. 4º, XVII, combinado com o art. 18, ambos da
Resolução TRE nº 15.787/2017, no sentido das indicações dos
servidores Neilton Souza Silva Júnior, Titular da Seção de Patrimônio
- SEPAT, para atuar como Gestor, e Edney Vieira de Almeida, lotado
na Seção de Patrimônio - SEPAT, para atuar como Fiscal, da Ata de
Registro de Preços nº 11/2021 (0971893), referente ao material
permanente – cafeteiras, a fim de atender as Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, firmada com a empresa S VASCONCELOS
ROSA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, conforme
publicação no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº 48/2021
(0964383).

 
De todo o exposto, submeto o presente procedimento à

superior consideração de Vossa Excelência para a competente
deliberação, sugerindo que seja autorizada a emissão de portaria com
as indicações ora propostas, ressaltando que a gestão e a fiscalização
designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, do supramencionado comando resolutivo.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 14/01/2022, às 13:05, 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-
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1000452 e o código CRC 3780B604.
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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 : 0000642-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Indicação de Fiscal e Gestor

 

Decisão nº 88 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 1000452 trazendo
a proposição formulada pela Secretaria de Administração, por
conduto do Despacho GSAD 0999726, em fiel cumprimento ao art.
4º, XVII, combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE nº
15.787/2017, no sentido das indicações dos servidores Neilton
Souza Silva Júnior, Titular da Seção de Patrimônio - SEPAT, para
atuar como Gestor e Edney Vieira de Almeida, lotado na Seção de
Patrimônio - SEPAT, para atuar como Fiscal da Ata de Registro de
Preços nº 11/2021 (0971893), referente ao material permanente –
cafeteiras, a fim de atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, firmada com a empresa S VASCONCELOS ROSA, inscrita no
CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº 48/2021 (0964383).

ACOLHO a sugestão das indicações e AUTORIZO a
emissão de portaria com as designações ora propostas, ressaltando
que a gestão e a fiscalização deverão realizar os seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, do supramencionado
comando resolutivo.

À Diretoria Geral para confecção do ato, inclusão no
bloco de assinatura e publicação.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/01/2022, às 15:30, 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
1000812 e o código CRC A7F4F074.

0000642-34.2021.6.02.8000 1000812v6
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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 foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas na aba
"Solicitações de Contratação", informações estas coletadas nestes
autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 17/01/2022, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001096 e o código CRC 23CEE66B.

0000642-34.2021.6.02.8000 1001096v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 17/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da
Lei nº 8.666 /93 e e tendo em vista o que consta no Processo
Eletrônico SEI nº  0000642-34.2021.6.02.8000

 
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores Neilton Souza

Silva Júnior, Titular da Seção de Patrimônio - SEPAT, para
atuar como Gestor, e Edney Vieira de Almeida,
lotado na Seção de Patrimônio - SEPAT, para
atuar como Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 11/2021
(0971893), referente ao material permanente – cafeteiras, a
fim de atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
firmada com a empresa S VASCONCELOS ROSA, inscrita no
CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, conforme publicação no
DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº 48/2021
(0964383).

Art. 2º.  A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.

Art. 3º.  Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 18 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/01/2022, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2022.
Após a publicação da Portaria da Presidência nº

17/2022, no DEJEAL (1002578), faço remessa dos presentes
autos à SAD, para registro da gestão/fiscalização e posterior
remessa do feito às respectivas unidades de lotação dos
designados.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/01/2022, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002618 e o código CRC 56BA071E.

0000642-34.2021.6.02.8000 1002618v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2022.
À SLC, para cumprimento do Despacho

GDG 1002618.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/01/2022, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003016 e o código CRC 478A3EFC.

0000642-34.2021.6.02.8000 1003016v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 
Certifico, que, nesta data, registrei no SIAC (Sistema de

Acompanhamento de Contratos), o gestor e fiscal da Ata de Registro
de Preços nº 11/2021, designados  pela Portaria da Presidência
17/2022. Do que, para constar, eu, Denise Maria de Araújo, Técnico
Judiciário, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 21/01/2022, às 12:25, 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
1003443 e o código CRC 03A9E63D.

0000642-34.2021.6.02.8000 1003443v2
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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 janeiro de 2022.
À SEPAT,
Remetendo os autos, após os registros indicados no

Despacho GDG sob evento SEI 1002618, conforme Certidão
SLC (1003443).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 21/01/2022, às 12:34, 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
1003460 e o código CRC B3E2A5DC.

0000642-34.2021.6.02.8000 1003460v1
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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: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/07/2022
FGTS 04/05/2022
Trabalhista Validade: 31/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/04/2022
Receita Municipal Validade: 22/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 19/04/2022 17:06 de
CPF: 926.233.014-68      Nome: EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

21

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Limoeiro

Emitido em: 19/04/2022 17:06 de
CPF: 926.233.014-68      Nome: EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

22
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