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

 

Memorando nº 98 / 2021 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 25 de janeiro de 2021.

Para: Direção-geral

Assunto: Aquisição de Microfones sem fio - Materiais EJE

 

Senhor Diretor,
 
Tendo em vista o fracasso da licitação ocorrida no

exercício de 2020, solicitamos, de ordem do Diretor desta Escola, Dr.
Orlando Rocha Filho, a aquisição de 02 (dois) Microfones sem fio e 02
(dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados
nos eventos proporcionados por esta Escola Judiciária Eleitoral,
conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 25/01/2021, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0845943 e o código CRC 539D3E7B.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

  

Aquisição de 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e 

portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral 

deste TRE/AL, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.  

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

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

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

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

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

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

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

Tribunal. 

 

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

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

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

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

 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 

02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil. 

 

 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1 

Microfone sem fio UHF compatível com caixa de som, com 

carregamento USB portátil e caixa de recepção. 

Especificação: 

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

do som é brilhante e grossa;  

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

interferência a qualquer momento e em qualquer lugar, e a 

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

de 30 metros); 

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

pode ser conectada diretamente em qualquer áudio, sem 

necessidade de conectar a linha de saída separadamente e 

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

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

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

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

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

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

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

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

momento; 

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

receptora é miniatura, leve e portátil; 

6. Incluído no Pacote: 

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

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

instruções 

02 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

2 

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

02 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Escola Judiciária Eleitoral 
 

 

6. GARANTIA 

 

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

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

especificação;  

 

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

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

 

6.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação efetivada pelo setor 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

13h30 (sex.);  

 

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

de qualidade exigidos neste Termo;  

1 microfone de fone de ouvido 
 
1 caixa do receptor 
 
1 cabo de carregamento USB 1 para 2 
 
1 cabo de áudio de 3,5 mm com interface macho e fêmea 
 
1 adaptador de áudio de 6,5 mm 
 
1 Manual do Usuário em Português 
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6.8. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das amostras, 

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

recusa devidamente fundamentada;  

 

7. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 

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

 

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

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

CEP 57083-410, Maceió/AL; 

 

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

dia de antecedência;  

 

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

Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos;  

 

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

apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.  

 

8. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

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

 

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

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

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

caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas;  

 

8.2. No recebimento, será analisado se os objetos:  

 

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

b) apresentam boa qualidade; e  

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.  
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8.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 

irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação 

formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.  

 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

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

no todo ou em parte se houver irregularidades;  

 

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

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

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

 

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

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

em 01 (uma) via, devidamente.  

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

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

especificações constantes neste Termo de Referência;  

 

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

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

 

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

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

e qualificação exigidas na contratação;  

 

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

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

descarga e demais encargos;  

 

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

implique acréscimo no preço constante da proposta.  
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11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

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

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

Edital.  

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

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

em cada item, nos termos da legislação em vigor;  

 

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

sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;  

 

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

 

Maceió, 25 de janeiro de 2021.  

 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2021.
À Secretaria de Administração, para a necessária

instrução.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/01/2021, às 19:19, 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
0845989 e o código CRC 8DF6BE6D.

0000840-20.2021.6.02.8502 0845989v1

Despacho GDG 0845989         SEI 0000840-20.2021.6.02.8502 / pg. 9
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2021.
À SEIC.
 
Senhor Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 0845989), para que se promova a
respectiva pesquisa de preços, referente ao Termo de
Referência (doc. 0845957), que tem por objeto a aquisição de
02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido
sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/02/2021, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850305 e o código CRC 4F5D20BF.

0000840-20.2021.6.02.8502 0850305v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da aquisição de microfones, conforme
quantitativos e especificações constantes no termo de referência
0845957.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho GSAD 0850305.
 
3- A cotação foi realizada através da ferramenta  banco

de preços, conforme relatório de cotação 0853531, sendo estimado o
valor total de R$ 2.773,66 (dois mil setecentos e setenta e três reais
e sessenta e seis centavos). CATMAT: 44032.

 
4- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na

modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 11/02/2021, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de

Despacho SEIC 0853533         SEI 0000840-20.2021.6.02.8502 / pg. 18



Seção, em 11/02/2021, 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
0853533 e o código CRC 8DA243EF.
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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 fevereiro de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0853533, encaminho os

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

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/02/2021, às 14:43, 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
0853606 e o código CRC 46A03DAE.
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2021.
Sigam os autos à COFIN para, tão logo possível,

providenciar a reserva de crédito necessária à instrução da
compra, destacando se tratar de item remanescente do
PA 0009526-35.2020.6.02.8502, de cujo TR foi excluída a
caixa de som já adquirida em 2020. 

Nesse sentido, quanto à aprovação do TR, reitero,
no que importa ao presente caso, o Despacho GSAD 0805884,
proferido no citado PA 0009526-35.2020.6.02.8502. Dessa
forma, solicito à EJE declarar previamente a conformidade do
TR de evento 0845957 com a versão final aprovada no
processo anterior, a saber: doc. 0800581.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2021, às 16:54, 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
0856417 e o código CRC 922BEA52.
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2021.
À SGO,
Para ciência do despacho GSAD (0856417) e

providências em momento oportuno.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/02/2021, às 17:16, 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
0856453 e o código CRC EDD41278.
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DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2021.
Prezados Servidores,
 
Nesta data concluímos os autos nesta SGO, após

incluir o feito em bloco interno da unidade, até a aprovação
da LOA 2021, já que se trata de investimento, que não é
liberado em duodécimo.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 23/02/2021, às 08:37, 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
0856596 e o código CRC 41D07A74.
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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 maio de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Com a aprovação do orçamento 2021 e sua

respectiva disponibilização, reabrimos os presentes autos
nesta SGO, vez que já houve deliberação pela emissão de
reserva de crédito no Despacho GSAD (0856417).

 
Conforme já informado, trata-se de despesa

classificada como investimento, que apenas as unidades
SEPAT e STI lançaram.

 
Em que pese o montante requerido não seja de

grande vulto (R$ 2.773,66), s.m.j., em caso de continuidade da
aquisição, sugerimos que a SAD consulte àquelas unidades a
fim de levantar possíveis previsões de sobras orçamentárias
para remanejamento pois, caso contrário, será preciso
aguardar a abertura de crédito adicional pelo TSE para
conversão de crédito.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/05/2021, às 20:15, 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
0887721 e o código CRC 8F8F9ADD.
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DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.
À GSAD,
Para ciência do despacho SGO (0887721) e

deliberação com indicação da verba a ser remanejada para
atendimento do pleito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/05/2021, às 21:35, 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
0887727 e o código CRC 4F2BF2C3.
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2021.
Declaro que a conformidade do TR de evento 0845957 com a versão
final aprovada no processo anterior, a saber: doc. 0800581.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 05/05/2021, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887882 e o código CRC D61FFB44.
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DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
 
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Tendo em vista o baixo valor requerido para

viabilizar a presente contratação, autorizo o remanejamento,
no montante de R$ 2.773,66 (dois mil setecentos e setenta e
três reais e sessenta e seis centavos),  dos valores lançados
para a Seção de Patrimônio.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 12/05/2021, às 15:50, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891594 e o código CRC 648583E7.
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DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
À SGO,
Diante do despacho SGO (0887721), encaminho

manifestação da GSAD (0891594) para continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/05/2021, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891697 e o código CRC 0917118A.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 291 (0892027).

Observação:

Aquisição de microfones.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 13/05/2021, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892028 e o código CRC 25F71EF3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio 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. 0853533).

 
Após, à AJ-DG para análise.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 13/05/2021, às 18:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892184 e o código CRC B66366D4.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211 
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0000840-20.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 

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

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, 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 a aquisição de material 
permanente – 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e 
portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral 
deste TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A deste 
edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 20 (vinte) dias 
úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada 
inclusive por e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia será de, pelo menos, 06 (seis) meses, a contar do 
recebimento definitivo dos materiais. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

1.1.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  
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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. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
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4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 
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Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
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8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 
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habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

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

2018. 

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

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

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 
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documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
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10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  
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11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada 
por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. 
Menino Marcelo, nº 5.113 – Antares, Maceió/AL, CEP: 57083-410, Tel: (82) 3328-1947, 
durante o seu horário normal de expediente, devendo ser agendada com, pelo menos, um 
dia de antecedência. 
 
16.2. O material será recebido: 
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a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, onde o servidor designado 
verificará a conformidade dos materiais com o discriminado nas Notas de Empenho 
e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do 
bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas;  

b)    definitivamente, pela Escola Judiciária Eleitoral, no prazo máximo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX. 

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

16.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

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

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

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

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
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18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

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

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

c) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, 
devolvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades; 

d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) 
substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;  

e) Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente 
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f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

h)  Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

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

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
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expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

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

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

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

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

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

 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

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

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

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO  
   

Aquisição de 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem 

fio e portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados pela Escola 

Judiciária Eleitoral deste TRE/AL, conforme especificações técnicas deste Termo 

de Referência.   

  

2. JUSTIFICATIVA   
   

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

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

Programa Mesário Voluntário, que tem por objetivo o despertar da consciência 

cívica, estimulando os e preparando-os para o interesse do exercício da 

cidadania, bem como da vivência do processo eleitoral, repercutindo, ainda, no 

incentivo do jovem ao alistamento eleitoral. Além disso, desenvolvemos cursos 

e palestras para os Magistrados e Servidores deste Tribunal.  

  

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

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

para sonorizar diferentes tipos de ambientes, principalmente em área externa, 

para que os eventos desta EJE sejam surpreendentes e expandidos para um 

número maior de ouvintes.  

  

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO   
  
02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil.  

  

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA  

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

ITEM  ESPECIFICAÇÃO  QUANTIDADE  

1  

Microfone sem fio UHF compatível com a caixa de som, 

com carregamento USB portátil e caixa de recepção.  

Especificação:  

1. O microfone adota o núcleo dinâmico do 

microfone, a qualidade do som é brilhante e grossa;   

2. A tecnologia de banda UHF é adotada para evitar 

o sinal de interferência a qualquer momento e em 

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

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

3. Caixa de recepção original usa uma cabeça de 

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

qualquer áudio, sem necessidade de conectar a linha de 

saída separadamente e também distribuir o adaptador 

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

falante de áudio externo) etc);  

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

microfone feito à mão pode ser equipado com a bateria 

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

Caixa de receptor built-in bateria de polímero de lítio 

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

bateria de até 5 horas; com porta de carregamento USB 

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

qualquer momento;   

5. Elegante e clássico com pulverizador preto 

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

6. Garantia estendida; 

 

6. Incluído no Pacote:  

02  
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1 Microfone Sem Fio, 1 caixa de recebimento, 1 cabo de 
carregamento da cabeça do USB, Adaptador e 1 6.5 e 1 
manual de instruções. 

2  

  
Microfone de Ouvido Sem Fio Portátil Leve, Microfone 
UHF com caixa de Receptor Sistema de Elemento de 
Música para Alto-falante Amplificador de Voz.  
  
Recursos:  

  
1. O microfone do fone de ouvido sem fio adota a 
banda UHF para evitar a interferência do sinal o tempo 
todo. Sua distância de transmissão de sinal é de até 25 
metros (sem obstáculos); 15 metros (através das 
paredes);  
  
2. A caixa do receptor incluída adota um plugue de 
áudio de 3,5 mm, o que permite que ele seja conectado 
diretamente a qualquer áudio sem conectar um cabo de 
saída. Também forneça um adaptador de áudio de 6,5 
mm. (pode ser conectado diretamente ao áudio do 
barramento / carro e aos alto-falantes externos da barra 
de tração, etc.);  
  
3. Baterias de polímero de lítio embutidas de 
400mAh no microfone do fone de ouvido e na caixa do 
receptor. A duração da bateria pode durar até 5 horas. 
Com porta de carregamento USB DC-5V;  
  
4. O microfone do fone de ouvido e a caixa do 
receptor adotam o design em miniatura, compacto e 
portátil. 
  
Especificações:  

  
Material: liga de alumínio, ferro e plástico;  

  
Cor: Cinza ou preto;  

  
Distância de trabalho: 25 metros (sem obstáculos); 15 
metros (através das paredes);  
  
Capacidade da bateria: microfone do fone de ouvido: 
400mAh, 5 horas de duração; Caixa do receptor: 
400mAh, tempo de execução de 5 horas;  
  

 

02  
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Método de emparelhamento: basta ligar o microfone do 
headset e a caixa do receptor para o emparelhamento 
automático;  
  
Tamanho do microfone do fone de ouvido (estado 
natural):  

 
16,5 * 14cm / 6,5 * 5,5 polegadas (pode ser ajustado de 
acordo com as próprias necessidades);  
  
Tamanho da caixa do receptor: 8.14 * 2.52cm / 3.2 * 1 
polegada  
(L * W);  

  
Lista de embalagem:  

  
1 microfone de fone de ouvido  

  
1 caixa do receptor  

  
1 cabo de carregamento USB 1 para 2  

  
1 cabo de áudio de 3,5 mm com interface macho e 
fêmea  

  
1 adaptador de áudio de 6,5 mm  

  
1 Manual do Usuário em Português  

6. GARANTIA  

6.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, 
ficando sob responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por 
outro de igual especificação.  

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

 
6.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser 

substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da 

comunicação efetivada pelo setor competente do TRE. Esta comunicação 

deverá ser feita através de um meio disponibilizado pelo fornecedor, de acordo 

com as condições de entrega do produto.   
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6.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3, 

correrão por conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova 

entrega do produto.   

  

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

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

7. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA   
  

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

  

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

Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 

5.113, bairro Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL.  

  

7.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo 

menos, um dia de antecedência.   

  

7.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou 
Cupom Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos. 

 

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

a apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.   

  

8. RECEBIMENTO DO OBJETO   
  
8.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:   

  

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

materiais, verificando sua conformidade com o discriminado nas Notas de 

Empenho e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data 

da entrega do bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades 

observadas;   

  
8.2. No recebimento, será analisado se os objetos:   

  

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

b) apresentam boa qualidade; e   

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.   
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8.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas 

ou irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da 

notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.   

  

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE   
  

9.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, 

devolvendo no todo ou em parte se houver irregularidades;   

  

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

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

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

  

9.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente.    

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
  

10.1. Proceder à entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 
especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

10.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de 

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

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

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

habilitação e qualificação exigidas na contratação;   

  

10.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no 

fornecimento dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, 

seguros, taxas, fretes, transporte, descarga e demais encargos;   

  

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

isso implique acréscimo no preço constante da proposta.    

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
  

11.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará 

sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas 

estipuladas pelo  
Edital.   
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS   
  

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

especificado em cada item, nos termos da legislação em vigor;   

  

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

incidentes sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;   

  

12.3. Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes neste 

Termo.    
Maceió, 25 de janeiro de 2021.   

 

 

Mônica Maciel Braga de Souza                                                                               

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas  
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ANEXO I-A 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO  

VALOR 
MÁXIMO TOTAL 

 

01 

Microfone sem fio UHF, 
conforme 

especificações do 
Anexo I.  

 

Unidade 

 

2 

 

R$ 747,13 

 

R$ 1.494,26 

 

   02 

Microfone de Ouvido 
Sem Fio, Portátil, Leve,  

conforme 
especificações do 

Anexo I.  

 

Unidade 

 

2 

 

R$ 639,70 

 

R$ 1.279,40 
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   ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 2608 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhora Secretária substituta,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material permanente – microfones sem fio.
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.
Foram complementadas no edital as disposições relativas ao pagamento e às
sanções administrativas.
Ainda na minuta do edital, foram excluídos os subitens 6.6, 6.7 e 6.8, do Termo
de Referência anexo à referida minuta, bem como incluído o prazo de garantia
dos materiais, uma vez que já houve resposta ao questionamento feito à EJE
acerca desses pontos no processo 0009526-35.2020.6.02.8502 – Despacho EJE
0796562.
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, 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
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os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 14/05/2021, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 17/05/2021, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892574 e o código CRC A0538CA4.

0000840-20.2021.6.02.8502 0892574v3
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DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2021.
Reporto-me à Informação nº 2608, da SLC

(doc. 0892574), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter a Minuta de Edital (doc. 0892571) à análise da AJ-
DG, em atenção ao disposto no Parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/05/2021, às 17:30, 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
0893228 e o código CRC B00F16EB.

0000840-20.2021.6.02.8502 0893228v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.
À SAD,
 
Senhor Secretário,
 
Considerando o baixo valor estimado pela SEIC e

os elevados custos inerentes à realização de uma licitação,
seguem os autos para avaliar a eventual possibilidade de
aquisição dos itens via cotação eletrônica, caso não haja
previsão de aquisição de material de mesma natureza que
ultrapasse o permissivo legal para dispensa neste exercício
financeiro.  

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 18/05/2021, às 17:01, 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
0894041 e o código CRC 2C039FA4.

0000840-20.2021.6.02.8502 0894041v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.
 
 
Diante do Despacho AJ-DG 0894041, encaminho os

presentes autos à SEIC, para ciência e manifestação.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2021, às 19:47, 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
0894087 e o código CRC 0E0158E6.

0000840-20.2021.6.02.8502 0894087v1
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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 maio de 2021.
 
Ao GSAD e à COMAP (para ciência),
 
Tendo em vista o disposto no Despacho AJ-DG -

0894041, solicitamos autorização para realização da cotação
eletrônica para o item requerido.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/05/2021, às 17:51, 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
0894623 e o código CRC 76BBB163.

0000840-20.2021.6.02.8502 0894623v1
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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 maio de 2021.
À SEIC
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0894623, devolvo os

autos à Unidade com a autorização para que seja
providenciada a cotação eletrônica, na forma disposta no
Decreto 10.024/2019 (art. 51, II) e a Orientação SEGES nº 22,
abaixo transcrita:

22. Orientação sobre a utilização da cotação
eletrônica no caso de dispensa de licitação
Publicado em 12/08/2020 16h36 Atualizado
em 01/12/2020 10h12
A Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia comunica aos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais
(Sisg) que deverão ser utilizados o Sistema de
Cotação Eletrônica, no caso de dispensa de
licitação prevista no inciso II do art. 24 da Lei
nº 8.666, de 1993, e o Sistema de
Cadastramento Unificado de fornecedores
(Sicaf), para verificação de conformidade para
a habilitação, em especial o art. 25, até que o
Sistema de Dispensa Eletrônica, disciplinado
pelo Decreto nº 10.024, de 2019, seja
implementado.

 

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2021, às 10:32, 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
0894864 e o código CRC 1F4069A1.

0000840-20.2021.6.02.8502 0894864v1

Despacho GSAD 0894864         SEI 0000840-20.2021.6.02.8502 / pg. 73



20/05/2021 SIASGnet-DC - Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarPedidoDispensaEletronica.do?method=disponibilizarPedidoDispensaEletronica… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica 20/05/2021 11:10:51 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio


Este Pedido de Cotação Eletrônica estará disponível no ComprasNet na data de 21/05/2021, a partir das 08:00.

Resumo do Pedido de Cotação Eletrônica

Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Cotação Eletrônica Quantidade de Itens Total de Itens Incluídos
00001/2021 2 2

Lei Artigo Inciso
Lei n° 8666 Art. 24º II

Participação Preferencial de ME/EPP
Sim

Percentual de enquadramento da instituição    10   % 

Objeto

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

Cotação até o dia 25/05/2021  às 17:59

Divulgar Pedido de Cotação no ComprasNet

Pedido de Cotação

Aquisição de 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados 
nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL.
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E-mail - 0897020

Data de Envio: 
  26/05/2021 09:56:44

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

Para:
    alive@contatoalive.com

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 01/2021. Aquisição de microfones - Solicitação de documentos.

Mensagem: 
  Prezado senhor Miguel,

Em razão da sua classificação no item 1 da Cotação Eletrônica Nº 01/2021, abaixo,realizada para a
aquisição de Aquisição de microfones; e respeitando a sequência de classificação de fornecedores,
solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, caso haja interesse, a formalização da proposta
fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o modelo e demais especificações do item,
conforme Termo de Referência em anexo

Item: 1 
Descrição: Microfone
Valor da melhor proposta/lance: R$ 378,00
Fornecedor: OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA - CNPJ: 41.488.969/0001-30 - MIGUEL DE
OLIVEIRA CARVALHO ROSA - (61) 95867874 - alive@contatoalive.com
Data/Horário: 21/05/2021 - 13:51:08
.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

41.488.969/0001-30

41.488.969/0001-30 

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0845957_TERMO_DE_REFERENCIA___MICROFONES.pdf
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E-mail - 0897039

Data de Envio: 
  26/05/2021 10:33:57

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

Para:
    brasilvendas1500@gmail.com

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 01/2021. Aquisição de microfones - Solicitação de documentos.

Mensagem: 
  Prezado senhor Diogo,

Em razão da sua classificação no item 2 da Cotação Eletrônica Nº 01/2021, abaixo, realizada para a
aquisição de Aquisição de microfones; e respeitando a sequência de classificação de fornecedores,
solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, caso haja interesse, a formalização da proposta
fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o modelo e demais especificações do item,
conforme Termo de Referência em anexo

Item: 2
Descrição: Microfone
Valor da melhor proposta/lance: R$ 650,00
Fornecedor: 40.269.164/0001-33 - COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA - DIOGO CESAR REIS - (35)
92150080 - brasilvendas1500@gmail.com
Data/Horário: 23/05/2021 - 16:47:47
.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0845957_TERMO_DE_REFERENCIA___MICROFONES.pdf
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  OX COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 
  Nome Fantasia: ALIVE 

CNPJ: 41.488.969/0001-30   CF/DF: 08.047.145/001-20 
Endereço SHIN CA 01 LT A BL A SALA 234 – TORRE DECK NORTE 

E-mail: alive@contatoalive.com 
Telefone: (61) 3771-7600 

________________________________________________________ 
 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

COTAÇÃO N° 01/2021 - UASG: 70011 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/ 
MODELO 

ESPECIFICAÇÕES QTD PREÇO UND. PREÇO 
TOTAL 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

Microfone 
Profissional 

sem fio  

 
 
 
 

Tomate/
MT-1002 

- Modulação: FM 
- Relação sinal-ruído: 75dB 
- Tipo de Bateria: DC 1.5V 
- O Receptor utiliza 2 pilhas AA (Inclusas) 
- Resposta de Frequência: 109Hz~113.00Hz 
- Nível de Saída: 10mV 
- Desvio máximo: 30kHz 
- Impedância: 600 Ohm 
- Sensibilidade do microfone: -72dB 
- Alimentação Microfone: 1 pilhas AA 
- Alimentação Receptor: 1 pilha AA 
- Opções de uso: Com ou Sem fio 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

R$ 189,00 

 
 
 
 

R$ 378,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 
R$ 378,00 (Trezentos e setenta e oito reais) 
1.Validade da proposta: 30 dias corridos, a partir da data de abertura desta licitação/cotação. 

2.Declara que CONSIDEROU, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) 
fornecimento na forma exigida; 3) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 4) fretes; 5) seguros; 6) os encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes; e 7) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser 
ofertado; 

3.Declara que entregará o objeto desta licitação/cotação no prazo previsto no edital; 

4.Dados Bancários: 

  001 - Banco do Brasil  
  Agência: 1003-0   
  C/C: 68.069-9 

Brasília 26 de maio de 2021. 
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 OX COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 
Nome Fantasia: ALIVE 

CNPJ: 41.488.969/0001-30   CF/DF: 08.047.145/001-20 
Endereço SHIN CA 01 LT A BL A SALA 234 – TORRE DECK NORTE 

E-mail: alive@contatoalive.com 
Telefone: (61) 3771-7600 

________________________________________________________ 
 

 

CATÁLOGO 

COTAÇÃO N° 6047/2021 - UASG: 70011 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

ITEM IMAGEM DO PRODUTO DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Microfone 
Profissional 
UHF sem fio 

Marca: Tomate 
- Modelo: MT-1002 
- Modulação: FM 
- Relação sinal-ruído: 75dB 
- Tipo de Bateria: DC 1.5V 
- Alcance sem fio: até 10 metros 
- O Receptor utiliza 2 pilhas AA (Inclusas) 
- Resposta de Frequência: 109Hz~113.00Hz 
- Nível de Saída: 10mV 
- Desvio máximo: 30kHz 
- Impedância: 600 Ohm 
- Sensibilidade do microfone: -72dB 
- Alimentação Microfone: 1 pilhas AA 
- Alimentação Receptor: 1 pilha AA 
- Opções de uso: Com ou Sem fio 
- Conexão: conector P10 
- Dimensões aproximadas: 27,5 x 14,5 x 3,5cm 
- Peso: 145g 
 
Itens Inclusos no produto: 
 
- 1 unidade: Microfone sem fio 
- 1 unidade: Receptor 
- 1 unidade: Cabo transmissor (P10) com 2,5 
metros de comprimento 
- 1 unidade: Antena para microfone 
- 1 unidade: Mini Chave de fenda 
- 2 Unidades: Pilhas do tipo AA 
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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: 26/05/2021 14:22:57 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA 
CNPJ: 41.488.969/0001-30 
 
 
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
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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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: 41.488.969/0001-30
Razão Social: OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA
Nome Fantasia: OX
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/04/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 30/10/2021
FGTS 02/06/2021
Trabalhista Validade: 31/10/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/07/2021
Receita Municipal (Isento)

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: 26/05/2021 14:22 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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01941387470Usuário:

26/05/2021 14:19:43Data e hora da consulta:

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

OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA Adimplente41488969
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
À EJE,
 
Encaminho, para avaliação técnica pela unidade

demandante, proposta de preço encaminha pela empresa OX
COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ:
41.488.969/0001-30 (0897185), relativa ao item 1 do Termo de
Referência - 0845957.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 26/05/2021, às 14:45, 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
0897215 e o código CRC DFCFA8E2.

0000840-20.2021.6.02.8502 0897215v1

Despacho SEIC 0897215         SEI 0000840-20.2021.6.02.8502 / pg. 88



E-mail - 0897234

Data de Envio: 
  26/05/2021 14:52:17

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

Para:
    alive@contatoalive.com

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 01/2021. Aquisição de microfones - Solicitação de documentos

Mensagem: 
  Prezado senhor Miguel,

Para darmos andamento à contratação relacionada ao "item 1" da Cotação Eletrônica TRE/AL nº 01/2021,
solicitamos que nos seja apresentada Declaração de inexistência de nepotismo, assinada, no formao pdf,,
podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Atenciosamente.
Lisiana Teixeira Cintra
seic@tre-al.jus.br
82 99301 0575

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"
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PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1/2021 

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados 

nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL. 

Data/horário abertura da Sessão Pública: 21/05/2021 - 08:00h 

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 25/05/2021 - 17:59h 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

Quantidade de dias para entrega: 25 

Endereço entrega do produto: Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, CEP 57083-410 - Antares - Maceió - AL 

Item: 2 
QUANTIDADE: 2 UNIDADE 

 

 

Microfone Sem Fio Omnidirecional E Transmissor Lapela 
 
• Microfone Sem Fio de alta sensibilidade, componentes SMD. 

• Ideal para uso vocal, shows, igrejas, palestras, aulas entre outros. 

• Acompanha dois tipos de Microfone: Headset e Tie Clip (para 

prender na camisa) com até 50 metros de distância do receptor. 

• Receptor: Funciona a Pilhas AA ou Fonte Bivolt (INCLUSO). 

• Transmissor: Funciona a bateria, possui rosca, evitando escapar o 

Plug e Clip para prender na calça. 

• Entrada do conector: conector tipo miniatura (G-05) que permite 

conexão a vários cabos de mics auriculares e lavarier e a cabos de 

adaptadores para instrumentos. 

• Receptor: Possui saída de áudio P2 (mono). 

• Faixa de frequência: 210-266MHz.  

• NÃO compatível com celular. 

• Adaptador com entrada P10 e saída P2 de BRINDE. 

• Voltagem: BIVOLT. 

 

 

VALOR UNITÁRIO: R$ 325,00 
VALOR TOTAL: R$ 650,00 (valor já com frete incluso) 
  

Proposta - Item 2 - Commercial Business (0897248)         SEI 0000840-20.2021.6.02.8502 / pg. 90



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROPOSTA BASEADO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE DE ACORDO COM PORTARIA N° 306 DE 

13 DE DEZEMBRO DE 2001. 

PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA FISCAL. 

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DECRETO N° 306 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001. 

 

 

 

 

Muzambinho, 26/05/2021 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
À EJE,
 
Em complemento ao Despacho SEIC - 0897215,

encaminhamos, para avaliação técnica, proposta de preço
encaminhada pela empresa COMMERCIAL BUSINESS BRASIL
LTDA, CNPJ: 40.269.164/0001-33 (0897248), relativa ao item
2 do Termo de Referência - 0845957.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 26/05/2021, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897250 e o código CRC 7216E175.

0000840-20.2021.6.02.8502 0897250v1

Despacho SEIC 0897250         SEI 0000840-20.2021.6.02.8502 / pg. 92



 
 
 

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: 26/05/2021 15:13:17 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA 
CNPJ: 40.269.164/0001-33 
 
 
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
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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01941387470Usuário:

26/05/2021 15:12:01Data e hora da consulta:

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

COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA Adimplente40269164
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.269.164/0001-33
Razão Social: COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA
Nome Fantasia: COMMERCIAL SULMINEIRO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/01/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/08/2021
Receita Municipal Validade: 25/07/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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: 26/05/2021 15:09 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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E-mail - 0897505

Data de Envio: 
  26/05/2021 19:15:38

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

Para:
    brasilvendas1500@gmail.com

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 01/2021. Aquisição de microfones - Solicitação de documentos

Mensagem: 
  Prezado senhor Diogo,

Para darmos andamento à contratação relacionada ao "item 2" da Cotação Eletrônica TRE/AL nº 01/2021,
solicitamos que nos seja apresentada Declaração de inexistência de nepotismo, assinada, no formao pdf,,
podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Atenciosamente.
Lisiana Teixeira Cintra
seic@tre-al.jus.br
82 99301 0575

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 

2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 

229/2016. 

 

 

 

 

COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

40.269.164/0001-33, situada na RUA CAPITAO HELEODORO MARIANO, centro, Muzambinho-MG, 

representada por seu sócio, Diogo César Reis, CPF nº 097.655.026-13 , carteira de identidade nº 

17.015.457, expedida por SSP/MG, brasileiro, solteiro, com domicílio na rua Bom Pastor, nº 241, Jardim 

Itália, Muzambinho-MG, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução 

CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM 

QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do 

quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade 

de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal prevista 

no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir 

ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos 

e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muzambinho, 27 de Maio de 2021. 
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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 maio de 2021.
À SEIC
 
Em atenção ao despacho 0897250, informo que a
proposta encaminhada pela empresa COMMERCIAL BUSINESS
BRASIL LTDA, CNPJ: 40.269.164/0001-33 (0897248), relativa ao
item 2 do Termo de Referência (0845957) atende às nossas
expectativas.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 28/05/2021, às 11:49, 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
0898312 e o código CRC 748030A6.

0000840-20.2021.6.02.8502 0898312v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2021.
À SEIC
 
Em atenção aos despachos 0897215 e 0897250, informo que a
proposta encaminhada pela empresa OX COMÉRCIO E SERVIÇOS
INTEGRADOS LTDA, CNPJ: 41.488.969/0001-30 (0897185), relativa
ao item 1 do Termo de Referência (0845957), como também a
proposta da empresa COMMERCIAL BUSINESS BRASIL
LTDA, CNPJ: 40.269.164/0001-33 (0897248), relativa ao item 2 do
Termo de Referência (0845957), atendem às nossas expectativas.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 28/05/2021, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898355 e o código CRC B4A4B54F.

0000840-20.2021.6.02.8502 0898355v1
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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 maio de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de microfones, conforme

quantitativos e especificações constantes do termo de
referência 0845957.

Por meio do Despacho SEIC - 0853533, esta Seção
estimou o valor da contratação em R$ 2.773,66 (dois mil
setecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos),
sugerindo a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

Em continuidade, a AJ-DG (0894041), considerando
o baixo valor estimado e os elevados custos inerentes à
realização de uma licitação, encaminha os autos à SAD para
avaliar a eventual possibilidade de aquisição dos itens via
cotação eletrônica, caso não haja previsão de aquisição de
material de mesma natureza que ultrapasse o permissivo legal
para dispensa neste exercício financeiro.  

Nessa linha de raciocínio, após ser consultado por
esta Unidade (Despacho SEIC - 0894623), o Senhor Secretário
de Administração,  por meio do Deschado GSAD - 0894864,
autoriza a realização da cotação eletrônica, na forma disposta
no Decreto 10.024/2019 (art. 51, II) e Orientação SEGES nº
22/2020.

Após, foi realizada a cotação eletrônica nº 01/2021,
conforme divulgação de abertura (evento 0894888),
resultando no relatório de participantes, com as respectivas
ordens de classificação, presentes no evento 0896990.

Para os dois itens demandados, desconsideramos a
melhor proposta, uma vez que apresentavam valores
inexequíveis, R$ 0,01 (um centavo), informados por JULIO
CESAR SANTOS DA COSTA, CNPJ 18.086.233/0001-14, tendo
sido solicitadas as seguintes propostas melhores classificadas,
a seguir:

Item Descrição Qtde Valor Empresa CNPJ Evento SEIUnitário Total

1

Microfone sem fio UHF
compatível com caixa

de som, com
carregamento USB
portátil e caixa de

recepção

2 R$
198,00

R$
396,00

OX COMÉRCIO
E SERVIÇOS

INTEGRADOS
LTDA

41.488.969/0001-
30 0897185

2

Microfone de Ouvido
Sem Fio Portátil Leve,
Microfone UHF com
caixa de Receptor

Sistema de Elemento de
Música para Altofalante

Amplificador de Voz.

2 R$
325,00

R$
650,00

COMMERCIAL
BUSINESS

BRASIL LTDA
40.269.164/0001-

33 0897248
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Instada a se pronunciar quanto à qualificação
técnica dos objetos, a unidade demandante, por meio dos
Despachos 0898312 e 0898355, informa que os materiais
atendem às expectativas técnicas desejadas.

A comprovação da regularidade das empresas, bem
como as declarações de inexistência de prática de nepotismo,
foram juntadas aos autos - 0897204 e 0897471 (OX Alive)
e 0897265 e 0897551 (Commercial Business).

Desta forma, sugerimos. s.m.j, a contratação direta
por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº
8.666/93, lembrando que esta cotação eletrônica deverá ser
adjudicada no sistema de cotação eletrônica, integrante
do Comprasnet.

Por fim, embora tenha se verificado no PAC 2021
(0836114) a expectativa de aquisição para este exercício
financeiro, reforçamos o recomendado pela AJ-DG, quanto à
necessária observância do limite legal para dispensa com
fulcro Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, para despesas
relacionadas, qual seja "Material de consumo - Equipamentos
para áudio, vídeo e foto", para o caso de possível alteração
nas demandas da Adminsitração.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/05/2021, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898372 e o código CRC 848DF2C6.

0000840-20.2021.6.02.8502 0898372v1
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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 junho de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Verificando os termos constantes de nosso

Depacho SEIC - 0898372, observamos um equívoco no valor
unitário do item 1, relacionado à proposta apresentada
pela empresa OX COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS
LTDA, assim, onde se lê R$ 198,00 (cento e noventa e oito
reais), deve-se ler R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais),
resultando no valor total de R$ 378,00 (trezentos e setenta e
oito reais), para o citado item.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/06/2021, às 14:34, 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
0899504 e o código CRC 51318311.

0000840-20.2021.6.02.8502 0899504v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2021.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de microfones,

conforme quantitativos e especificações constantes do Termo de
Referência 0845957.

 
A Seção de Instrução de Contratações, por meio do

Despacho SEIC 0894623, solicitou autorização para a realização de
cotação eletrônica, autorizada na forma disposta no Decreto
10.024/2019 (art. 51, II) e Orientação SEGES nº 22/2020, Despacho
GSAD 0894864.

 
Realizada a Cotação Eletrônica nº 01/2021, a senhora

Chefe da SEIC apresentou, no Despacho SEIC 0898372, as
informações referentes ao procedimento, bem como a conclusão da
unidade:

 
"Desta forma, sugerimos. s.m.j, a contratação
direta por dispensa de licitação, nos termos do
Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, lembrando que
esta cotação eletrônica deverá ser adjudicada
no sistema de cotação eletrônica, integrante
do Comprasnet."
 

Consequentemente, os autos retornaram a esta
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COMAP para adjudicação e demais providências necessárias e, nessa
sequência, a adjudicação da Cotação Eletrônica nº 01/2021 foi
juntada a este procedimento, itens 1 e 2, respectivamente, eventos
0899510 e 0899513.

 
Por fim, encaminho os presentes autos, sugerindo, com a

devida vênia, que os mesmos sejam direcionados à AJ-DG, para
análise de conformidade da proposição de contratação direta.

 
Ressalto, ainda, que já consta reserva de crédito, no valor

de R$ 2.773,66 (dois mil setecentos e setenta e três reais e sessenta
e seis centavos), no evento 0892027.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/06/2021, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899514 e o código CRC 5A61BC8F.

0000840-20.2021.6.02.8502 0899514v1
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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 junho de 2021.
Em atenção ao Despacho COMAP 0899514,

submeto os presentes autos à Assessoria Jurídica, com vistas
à análise de conformidade da proposição de contratação
direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2021, às 19:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899869 e o código CRC DEC356C8.
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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 : 0000840-20.2021.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 611 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de pretensão de contratação direta

da empresa OX COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS
LTDA, CNPJ - CNPJ: 40.269.164/0001-33 , relativa ao item 1 do
Termo de Referência - 0845957, bem como da
empresa COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA, CNPJ:
40.269.164/0001-33 (0897248), relativa ao item 2 do Termo de
Referência - 0845957, para aquisição de Aquisição de 02
(dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido
sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL,
no valor total de R$ 1.028,00 (mil e vinte e oito reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
- Memorando 98 (0845943), contendo justificativas

para a aquisição.
- Termo de Referência (0845957), aprovado pela

Secretaria de Administração;
- Relatório e Cotação - Banco de Preços (0853531);
- Reserva de crédito (0892027);
- Após atuação desta Assessoria, Despacho AJ-DG

0894041, considerando o baixo valor estimado pela SEIC e os
elevados custos inerentes à realização de uma licitação, foram
direcionados os autos para avaliar a eventual possibilidade de
aquisição dos itens via cotação eletrônica, caso não haja
previsão de aquisição de material de mesma natureza que
ultrapasse o permissivo legal para dispensa neste exercício
financeiro.

 
Nessa linha, após a devida pesquisa de preços,

consta do processo o Despacho SEIC (0898372) e o Despacho
SEIC (0899504), que sugeriram que contratação fosse feita de
forma direta, por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24,
II da Lei nº 8.666/93,com o registro de que a cotação
eletrônica deverá ser adjudicada no sistema de cotação
eletrônica, integrante do Comprasnet.

 
Foi juntada aos autos o Relatório de Cotação

Eletrônica (0896990).
 
Há no processo, também, os pronunciamentos da

Escola Judiciária Eleitoral (0898312 e 0898355), unidade
demandante, dando conta de que os equipamentos orçados e
constantes das propostas atendem as expectativas daquela
unidade. 

 
 Adjudicação da Cotação Eletrônica nº 01/2021 foi

juntada a este procedimento, itens 1 e 2, respectivamente,
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eventos 0899510 e 0899513.
 
Reserva de crédito no evento 0892027.
 
Certidões e Consultas da empresa OX Comércio e

Serviços Integrados LTDA no evento 0897204.  
 
Certidões e consultas da empresa COMMERCIAL

BUSINESS BRASIL LTDA no evento SEI nº 0897265.
 
Declaração da inexistência da prática da

inexistência de nepotismo das empresas nos eventos SEI
nº 0897471 e SEI nº 0897265.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica

para emissão de parecer quanto à regularidade da contratação
direta.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que
seguem.  

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
 parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e
para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98)”
 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°
3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min.
Marcos Bemquerer Costa:  
"(...)  “veda-se a contratação por dispensa de
licitação fundada no art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/1993 quando o somatório dos gastos
realizados ao longo do exercício com
determinada despesa supera o limite imposto
pelo dispositivo supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma área
de atuação ou de conhecimento, atentando
para a possibilidade de parcelamento prevista
no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no limite
estabelecido pelo art. 24, inciso II, da Lei n.
8.666/1993.   No mesmo sentido: Acórdãos n°
623/2008, Plenário, 2.726/2012, 2ª Câmara,
2.087/2012, 1ª Câmara." 
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4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018

TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
verificações constante no Anexo VIII - (Contratação direta
com fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993) adaptada
para o caso em tela, quando cabível:

 
Lista de Verificação

  Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido

formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0845943

2

A justificativa
apresentada é pertinente
(detecção da necessidade
e especificação do
objeto, observando a
eficiência, eficácia,
efetividade das ações do
órgão)?

X   

3

Há
justificativa
fundamentada dos
quantitativos
(bens/serviços)
requisitados, tais como
demonstrativo de
consumo dos exercícios
anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros
dados objetivos que
demonstrem o
dimensionamento
adequado da
aquisição/contratação?

X   

4

A dispensa de
licitação destina-se à
contratação de serviços
ou compras de até R$
17.600,00, que não se
refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra
ou alienação de maior
vulto que possa ser
realizada de uma só vez?

X   

5

Existe termo
de referência com
indicação do objeto de
forma precisa, suficiente
e clara, observando a
vedação de
especificações que, por
excessivas, irrelevantes
ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a
competição ou sua
realização?

X  0845957

6

Constam dos
autos pesquisa de
mercado para obter-se
noção dos preços X  0896990
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6 praticados, com a
juntada da respectiva
planilha e informação da
Seção de Compras?

X  0896990

7
O termo de

referência foi aprovado
pela autoridade
competente (SAD)?

 X  

8

A proposta de
preços da possível
contratada apresenta o
menor preço dentre as
empresas que estariam
habilitadas para a
contratação?

X  
0898355 e 0898372
 

9

A descrição do
objeto no projeto
básico/termo de
referência está
compatível com a
proposta da possível
contratada, observando,
inclusive, medidas,
quantidades, preços
unitários e totais?

X  0845957

10

Tendo havido
a exigência da
apresentação de
documentação
complementar à proposta
(atestados, manuais,
certificados, declarações,
comprovação de
assistência técnica em
Maceió, etc.), a referida
documentação foi
apresentada?

N/A   

11
Houve a

devida reserva de crédito
orçamentário?

X  0892027

12
A proposta de

preço encontra-se dentro
do prazo de validade?

X  0897185 e 0897248

13

Consta o
domicílio bancário,
indicado pelo credor, na
proposta ou em
documento separado?

X  0897185 e 0897248

14

Consta nos
autos declaração
necessária à
comprovação da
observância ao que
prescreve o inciso V, do
Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação
dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º
Constituem práticas de
nepotismo, dentre
outras:

(…)
V – a

contratação, em casos
excepcionais de dispensa

X   0897271 e 0897551
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ou inexigibilidade de
licitação, de pessoa
jurídica da qual sejam
sócios cônjuge,
companheiro ou parente
em linha reta,colateral
ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros
ou juízes vinculados, ou
servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento;
(Redação dada pela
Resolução nº 229, de
22.06.16)”.

 Regularidade
fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

A empresa
apresentou prova de
cadastro no SICAF ou
certidões em separado.
com os seus dados
relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  0897204 e 0897265

FGTS  X

Falta a
apresentação da certidão
referente à proposta da
empresa Comercial Business -
Item 2

INSS  X  

Receita
Federal  X

Falta a
apresentação da certidão
referente à proposta da
empresa Comercial Business -
Item 2

16
Constam nos

autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas?

 X

Falta a
apresentação da certidão
referente à proposta da
empresa Comercial Business -
Item 2

17 Consta
consulta ao CADIN? X  0897204 e 0897265

18

Na consulta ao
SICAF verifica-se
registro de sanção à
empresa contratada,
cujos efeitos a torne
proibida de celebrar
contrato administrativo e
alcancem a
Administração
contratante?

 X 0897204 e 0897265

19

Consta nos
autos a consulta acerca
da 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  
0897204 e 0897265
 

 
5. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
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Em face do exposto, cumpre juntar aos autos as

certidão reportadas nos itens 15 e 16 da lista de verificação
supra, bem como a formal aprovação do termo de referência
pelo Senhor Secretário de Administração - item 7.

 
6. CONCLUSÃO
 
Em se satisfazendo as condições referidas no

item 5 acima, não haverá óbice à contratação das
empresas OX COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA,
CNPJ - CNPJ: 40.269.164/0001-33, relativa ao item 1 do Termo
de Referência - 0845957, bem como da
empresa COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA, CNPJ:
40.269.164/0001-33 (0897248), relativa ao item 2 do Termo de
Referência - 0845957, para aquisição de Aquisição de 02
(dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido
sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos
proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL,
no valor total de R$ 1.028,00 (mil e vinte e oito reais), com
base no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

 
Outrossim, deve a Administração

observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) estabelecido para a modalidade de dispensa de licitação,
prevista no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e Decreto
nº 9.412/201, atualizado pela Lei 14.065/2020, de forma a
prevenir e evitar o fracionamento de despesa. 

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/06/2021, às 16:45, 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
0900188 e o código CRC ADC21BF3.

0000840-20.2021.6.02.8502 0900188v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2021.
À Secretaria de Administração para

as providencias demandadas no item 5 do Parecer 611
(0900188) da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/06/2021, às 08:25, 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
0900339 e o código CRC 2AE88775.

0000840-20.2021.6.02.8502 0900339v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG 0900339, remeto os

autos à  SEIC, para complemento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/06/2021, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901034 e o código CRC F4F5E076.

0000840-20.2021.6.02.8502 0901034v1
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04/06/2021 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.269.164/0001-33
Razão Social:COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA
Endereço: R CAPITAO HELEODORO MARIANO 615 SALA 2 / CENTRO / MUZAMBINHO

/ MG / 37890-000

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

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

Validade:20/04/2021 a 17/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042002583561239590

Informação obtida em 04/06/2021 16:25:48

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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04/06/2021 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 41.488.969/0001-30
Razão Social:OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA
Endereço: Q CA 1 LT A BL A SALA 234 / SETOR DE HABITACOES / BRASILIA / DF /

71503-501

 
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:23/05/2021 a 21/06/2021 
 
Certificação Número: 2021052300300741663876

Informação obtida em 04/06/2021 16:23:43

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

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.269.164/0001-33
Certidão nº: 17957267/2021
Expedição: 04/06/2021, às 16:35:18
Validade: 30/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.269.164/0001-33, 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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.488.969/0001-30
Certidão nº: 17956967/2021
Expedição: 04/06/2021, às 16:33:14
Validade: 30/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.488.969/0001-30, 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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E-mail - 0901071

Data de Envio: 
  04/06/2021 16:48:41

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

Para:
    brasilvendas1500@gmail.com

Assunto: 
  Certidão Conjunta RFB

Mensagem: 
  Senhor Diogo,

No intuito de darmos continuidade à aquisição do material "microfone sem fio", item 2 da Cotação
Eletrônica TRE/AL nº 01/2021, conforme proposta que segue anexa, solicitamos que nos seja encaminhada
Certidão Conjunta RFB.

Atenciosamente,
Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Proposta_0897248_PROPOSTA_MICROFONE_CE_12021_UASG_070011.pdf
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA
CNPJ: 41.488.969/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:31:19 do dia 04/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2021.
Código de controle da certidão: 666B.3330.3026.A6F2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
À AJ-DG,
 
Devolvemos os autos a essa Assessoria após

juntada das documentações solicitadas -
0901062, 0901066, 0901072 e 0901901.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/06/2021, 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
0901903 e o código CRC 78ECACBF.

0000840-20.2021.6.02.8502 0901903v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
Atesto ciência acerca do cumprimento das

diligências reportadas no Parecer 611 (0900188).
 
Faltante, todavia, ainda, a formal aprovação do

termo de referência pelo Senhor Secretário de Administração
- item 7.

 
À Secretaria de Administração, para essa pontual

complementação da instrução.
 
Após, podem os autos serem direcionados à

Diretoria-Geral, para o natural fluir do processo. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/06/2021, às 11:24, 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
0901972 e o código CRC 677663E5.

0000840-20.2021.6.02.8502 0901972v1
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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.
Senhor Assessor Jurídico,
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0901972, peço

vênia para me reportar ao Despacho GSAD 0856417, no que
respeita à aprovação do Termo de Referência.

De todo modo, para afastar dúvidas, confirmo a
aprovação do TR para que surta seus jurídicos e legais
efeitos.

tenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/06/2021, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902707 e o código CRC B290D7C2.

0000840-20.2021.6.02.8502 0902707v1
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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.
Atesto ciência acerca do que disposto no Despacho

GSAD 0902707.
 
Vez que aprovada a contratação objeto do presente

processo, conforme Parecer 611 (0900188), direcionem-se os
autos à Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/06/2021, 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
0902758 e o código CRC 3B6FA0E5.

0000840-20.2021.6.02.8502 0902758v1
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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.
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0902758, tendo em

vista a contratação pretendida objeto dos autos, mormente em
razão da dispensa em função do valor, calcado no art. 24,
inciso II, da Lei nº 8.666/93, direcione-se o presente
procedimento à Secretaria de Administração para as
providências decorrentes.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 09/06/2021, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0903066 e o código CRC 83E1F9CE.

0000840-20.2021.6.02.8502 0903066v1
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 
 
 

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1/2021 
Objeto: Aquisição de 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois) Microfones de ouvido sem fio e portátil,
que serão utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral deste TRE/AL. 
Data/horário abertura da Sessão Pública: 21/05/2021 - 08:00h 
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 25/05/2021 - 17:59h 
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Não 
Observações Gerais: 1.ESTRATÉGIA: As propostas serão julgadas com base no critério de MENOR
PREÇO POR ITEM. 2.GARANTIA: 2.1.Terá garantia contra defeitos de fabricação, ficando
s/responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, p/outro de igual especificação; 2.2.O
fornecedor poderá optar p/troca definitiva do material defeituoso, p/um modelo igual ou superior, sem
ônus para o TRE/AL; 2.3.O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser
substituído no prazo máximo de 10 dias corridos, contados da comunicação efetivada p/setor
competente do TRE, que deverá ser feita através de um meio disponibilizado pelo fornecedor, de acordo
c/ as condições de entrega do produto; 2.4.Em caso de substituição de produto, correrão p/ conta da
contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto; 2.5. A garantia se dará
sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que se refere aos custos de remessa, transporte e retirada
do material. 2.6.No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os parâmetros de
qualidade exigidos neste Termo; 2.7.O TRE-AL terá o prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento das
amostras, p/analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o caso, emitir recusa
devidamente fundamentada; 3. RECEBIMENTO DO OBJETO 3.1.No local de entrega, o servidor
designado fará o recebimento dos materiais, verificando sua conformidade com o discriminado nas
Notas de Empenho e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do
bem e, se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas; 3.2. No recebimento, será
analisado se os objetos: a)estão conforme os parâmetros exigidos neste Termo de Referência;
b)apresentam boa qualidade; e c)estão em perfeitas condições de apresentação e uso; 3.3. Os materiais
que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou irregularidades deverão ser
substituídos no prazo estipulado, contado da notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL. 4.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 4.1.Receber e conferir os materiais dentro das especificações
estabelecidas, devolvendo no todo ou em parte se houver irregularidades; 4.2. Comunicar à
CONTRATADA, p/escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos objetos
fornecidos, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos em até 10 dias; 4.3.Efetuar o pagto à
Contratada, no prazo máximo de 05 dias úteis, p/Ordem Bancária, após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, em 01 via. 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 5.1.Proceder a entrega dos materiais, em
conformidade com o quantitativo e especificações constantes neste Termo de Referência; 5.2.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor; 5.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação; 5.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no
fornecimento dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes,
transporte, descarga e demais encargos; 5.5. Entregar os materiais no local indicado, sem que implique
acréscimo no preço constante da proposta. 6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS : O descumprimento das
condições avençadas ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e
nas estipuladas pelo Edital. 7. DISPOSIÇÕES GERAIS 7.1. A Contratada responsabilizar-se-á p/entrega
dos materiais conforme especificado em cada item, nos term 

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES  
 

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: MICROFONE
Descrição Complementar: Microfone sem fio UHF compatível com caixa de som, com carregamento
USB portátil e caixa de recepção:1. Com núcleo dinâmico do microfone, qualidade do som brilhante e
grossa;2. A tecnologia de banda UHF é adotada para evitar o sinal de interferência a qualquer momento
e em qualquer lugar, e a distância de trabalho do manual é de 15 metros (a distância real é de 30
metros);3. Caixa de recepção original usa uma cabeça de áudio de 3,5 mm, pode ser conectada
diretamente em qualquer áudio, sem necessidade de conectar a linha de saída separadamente e
também distribuir o adaptador de 6,5 mm (pode ser inserido diretamente no alto-falante de áudio
externo) etc); 4. Método de uso da fonte de alimentação: a) O microfone feito à mão pode ser equipado
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com a bateria AA nº 5 e o tempo de vida útil é de até 10 horas;b) Caixa de receptor built-in bateria de
polímero de lítio (certificado de bateria certificado é completo), o uso de bateria de até 5 horas; com
porta de carregamento USB DC-5V, pode ser carregado por energia móvel a qualquer momento;5.
Incluído no Pacote: 1Microfone Sem Fio, 1caixa de recebimento, 1cabo de carregamento da cabeça do
USB, Adaptador e 1 6.5 e 1 manual de instruções.
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 1.494,26
Valor do menor lance: R$ 0,01
Situação:Homologado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 25     Data de Entrega: 05/07/2021
Endereço entrega do produto:Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, CEP 57083-410 - Antares - Maceió
- AL 

Adjudicado para: OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA, por R$ 378,00 

Obs.: O fornecedor OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS LTDA possui regularidade fiscal, tendo
apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 2
Descrição: MICROFONE
Descrição Complementar: Microfone de Ouvido Sem Fio Portátil Leve, Microfone UHF com caixa de
Receptor Sistema de Elemento de Música para Altofalante Amplificador de Voz. Recursos: 1. Plugue de
áudio de 3,5 mm e adaptador de áudio de 6,5 mm; 2. Baterias de polímero de lítio embutidas de
400mAh no microfone do fone de ouvido e na caixa do receptor. Porta de carregamento USB DC-5V; 3.
Design em miniatura, compacto e portátil; Especificações: Material: liga de alumínio, ferro e plástico;
Cor: Cinza ou preto; Distância de trabalho: 25m (sem obstáculos); 15m (através das paredes);
Capacidade da bateria: microfone do fone de ouvido: 400mAh, 5 horas de duração; Caixa do receptor:
400mAh, tempo de execução de 5 horas; Método de emparelhamento: basta ligar o microfone do
headset e a caixa do receptor para o emparelhamento automático; Tamanho do microfone do fone de
ouvido (estado natural): 16,5*14cm/6,5*5,5 polegadas (pode ser ajustado de acordo com as próprias
necessidades); Tamanho da caixa do receptor: 8.14*2.52cm / 3.2*1 polegada (L*W);Embalagem: 1
microfone de fone de ouvido;1 caixa do receptor;1 cabo de carregamento USB 1 para 2 1; cabo de
áudio de 3,5mm com interface macho e fêmea; adaptador de áudio de 6,5mm;Manual em Português.
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 1.279,40
Valor do menor lance: R$ 0,01
Situação:Homologado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 25     Data de Entrega: 05/07/2021
Endereço entrega do produto:Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, CEP 57083-410, Maceió/AL; -
Antares - Maceió - AL 

Adjudicado para: COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA, por R$ 650,00 

Obs.: O fornecedor COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado
as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

 
Histórico

  
Item: 1

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor
(R$) Data/Horário Marca

DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS 34.249.129/0001-
50

40.000,00 21/05/2021
09:05:38

dvs

DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI 34.347.593/0001-
89

100.000,00 21/05/2021
09:15:38

compativel

FABIANA SOARES GENTIL 11077021780 41.748.870/0001-
20

17.600,00 21/05/2021
09:33:00

Lesson

DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825 33.662.823/0001-
31

100.000,00 21/05/2021
11:16:21

SIMILAR

GILMAR JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO
03214187430

37.137.549/0001-
32

2.000,00 21/05/2021
11:32:31

compativel

IGOR OLIVEIRA MALHEIROS 44045449876 40.024.285/0001-
15

2.000,00 21/05/2021
12:45:16

CP/SIMILAR

OX COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS
LTDA

41.488.969/0001-
30

378,00 21/05/2021
13:51:08

TOMATE

ASILVEIRA COMERCIO LTDA 13.896.227/0001-
09

1.800,00 21/05/2021
16:48:44

Pyle
PDWM3375

JULIO CESAR SANTOS DA COSTA 18.086.233/0001-
14

500,00 21/05/2021
20:24:18

vokal

HENRIQUE CHARQUI PINTO DE LIMA
38190478320

38.345.350/0001-
62

20.000,00 21/05/2021
23:06:24

shure

R. L. V. DA SILVA & CIA LTDA 14.464.770/0001- 1.999,80 21/05/2021 JWL/SIMILAR
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08 23:27:56
ROBERT JOSUE MARTINEZ HURTADO
70670496286

41.963.175/0001-
81

5.000,00 22/05/2021
00:37:37

Shure

HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA 07.594.306/0001-
62

1.300,00 22/05/2021
12:41:53

compativel

COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA 40.269.164/0001-
33

20.000,00 23/05/2021
16:09:06

conf
especificações

FELIPE BATISTA 36091193813 39.709.314/0001-
01

2.000,00 23/05/2021
21:54:22

compativel

METTA DISTRIBUIDORA EIRELI 33.788.611/0001-
03

20.000,00 24/05/2021
09:31:27

DVS

PACLAU COMERCIO DE MATERIAIS
ELETROELETRONICOS E SERVIC

31.278.058/0001-
25

1.999,60 24/05/2021
10:12:39

Vokal DVS

CONTROLLER AUTOMACAO LTDA 27.190.002/0001-
47

10.000,00 24/05/2021
10:51:23

Bue

J.P.CAVEDON SOARES 10.925.677/0001-
94

4.000,00 24/05/2021
14:33:00

SOUNDPRO

HAVANA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 30.098.930/0001-
90

4.000,00 24/05/2021
15:07:58

Karsect

EDUARDO FILIPE TOSCANO 28673871832 22.214.538/0001-
31

4.800,00 24/05/2021
16:03:20

JBL

FRANCISCO HALLISON AZEVEDO LOPES
84798548391

29.463.840/0001-
72

1.200,00 24/05/2021
17:18:02

CONFORME

MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS
TECNICOS EIRELI

30.223.033/0001-
61

10.000,00 24/05/2021
18:04:08

DVS(Z)

SERGIO LUIZ SCHOGOR JUNIOR 12.464.710/0001-
51

200.000,00 24/05/2021
19:14:15

vsa

VINICIUS DUTRA OLIVEIRA 08960591700 38.369.071/0001-
39

8.000,00 24/05/2021
21:03:16

Akg

MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA 37.247.119/0001-
73

60.000,00 25/05/2021
09:40:02

Similar

ELISANGELA SIMONETTI 90911520015 33.271.386/0001-
25

3.000,00 25/05/2021
09:54:10

staner

ALBERY NARCISO FREITAS DE CARVALHO
05499784531

40.730.367/0001-
85

1.980,20 25/05/2021
09:56:51

kadosh KDSW

MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA
26700271134

37.630.109/0001-
12

1.730,00 25/05/2021
10:50:10

Lelong Le
996w

THALLIS CANDIDO DE LIMA 09054446471 40.492.047/0001-
34

1.800,00 25/05/2021
13:40:46

MICROFONE

DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES
SILVA

38.084.603/0001-
91

2.054,00 25/05/2021
17:49:19

CM 500 LYCO
UH01M

MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
10955611709

41.995.878/0001-
91

1.820,60 25/05/2021
17:57:55

Dylan

RONALDO SEVERINO DA SILVA
17121665816

35.905.746/0001-
29

3.000,00 25/05/2021
18:03:25

Leson

JEOZADAQUE LIRA SILVA 02863451103 40.273.957/0001-
26

1.960,00 25/05/2021
18:04:29

SIMILAR

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance 

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

0,01 18.086.233/0001-14 23/05/2021 19:32:21
378,00 41.488.969/0001-30 21/05/2021 13:51:08
650,00 40.269.164/0001-33 23/05/2021 16:47:44

1.200,00 29.463.840/0001-72 24/05/2021 17:18:02
1.300,00 07.594.306/0001-62 22/05/2021 12:41:53

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Adjudicado por ANDREA CRISTINA DE
LIMA BELCHIOR.

Adjudicado para fornecedor: OX
COMERCIO E SERVICOES INTEGRADOS
LTDA, CNPJ/CPF: 41.488.969/0001-30,
Lance: 378,00. Para o item demandado,
desconsideramos a melhor proposta,
uma vez que apresentavam valores
inexequíveis, R$ 0,01 (um centavo),
informados por JULIO CESAR SANTOS DA
COSTA, CNPJ 18.086.233/0001-1

01/06/2021
14:37:12

Homologado por JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA.

09/06/2021
19:45:43

Item: 2
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor
(R$) Data/Horário Marca

DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS 34.249.129/0001-
50

40.000,00 21/05/2021
09:05:38

dvs

DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI 34.347.593/0001-100.000,00 21/05/2021 compativel
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89 09:15:38
FABIANA SOARES GENTIL 11077021780 41.748.870/0001-

20
17.600,00 21/05/2021

09:33:00
K380R

DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825 33.662.823/0001-
31

100.000,00 21/05/2021
11:16:21

SIMILAR

GILMAR JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO
03214187430

37.137.549/0001-
32

2.000,00 21/05/2021
11:32:31

compativel

IGOR OLIVEIRA MALHEIROS
44045449876

40.024.285/0001-
15

2.000,00 21/05/2021
12:45:16

CP/SIMILAR

OX COMERCIO E SERVICOES
INTEGRADOS LTDA

41.488.969/0001-
30

2.000,00 21/05/2021
13:51:08

LEORY

ASILVEIRA COMERCIO LTDA 13.896.227/0001-
09

2.000,00 21/05/2021
16:59:39

Samson XPD2
Headset

JULIO CESAR SANTOS DA COSTA 18.086.233/0001-
14

500,00 21/05/2021
20:24:18

vokal

HENRIQUE CHARQUI PINTO DE LIMA
38190478320

38.345.350/0001-
62

20.000,00 21/05/2021
23:06:24

shure

R. L. V. DA SILVA & CIA LTDA 14.464.770/0001-
08

998,00 21/05/2021
23:27:56

BASEUS/SIMILAR

ROBERT JOSUE MARTINEZ HURTADO
70670496286

41.963.175/0001-
81

2.000,00 22/05/2021
00:37:37

UHF

HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA 07.594.306/0001-
62

1.200,00 22/05/2021
12:41:53

compativel

COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA 40.269.164/0001-
33

20.000,00 23/05/2021
16:09:06

conf
especificações

FELIPE BATISTA 36091193813 39.709.314/0001-
01

2.000,00 23/05/2021
21:54:22

compativel

METTA DISTRIBUIDORA EIRELI 33.788.611/0001-
03

20.000,00 24/05/2021
09:31:27

DVS

PACLAU COMERCIO DE MATERIAIS
ELETROELETRONICOS E SERVIC

31.278.058/0001-
25

913,52 24/05/2021
10:16:29

No Brand

CONTROLLER AUTOMACAO LTDA 27.190.002/0001-
47

10.000,00 24/05/2021
10:51:23

Blue

J.P.CAVEDON SOARES 10.925.677/0001-
94

4.000,00 24/05/2021
14:48:31

LYCO

HAVANA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 30.098.930/0001-
90

4.000,00 24/05/2021
15:07:58

Karsect

MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS
TECNICOS EIRELI

30.223.033/0001-
61

10.000,00 24/05/2021
18:04:08

DVS(Z)

SERGIO LUIZ SCHOGOR JUNIOR 12.464.710/0001-
51

200.000,00 24/05/2021
19:14:15

vsa

VINICIUS DUTRA OLIVEIRA
08960591700

38.369.071/0001-
39

8.000,00 24/05/2021
21:03:16

Akg

MH LIXX COMERCIO E SERVICOS LTDA 37.247.119/0001-
73

60.000,00 25/05/2021
09:40:02

Similar

ELISANGELA SIMONETTI 90911520015 33.271.386/0001-
25

2.000,00 25/05/2021
09:54:10

k360r

ALBERY NARCISO FREITAS DE
CARVALHO 05499784531

40.730.367/0001-
85

1.900,40 25/05/2021
09:56:51

Kadosh KDSW

MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA
26700271134

37.630.109/0001-
12

1.530,00 25/05/2021
10:52:17

Bluetooth 4.1
Headse

THALLIS CANDIDO DE LIMA
09054446471

40.492.047/0001-
34

1.800,00 25/05/2021
13:40:46

MICROFONE

JEOZADAQUE LIRA SILVA 02863451103 40.273.957/0001-
26

1.960,00 25/05/2021
18:04:29

SIMILAR

RONALDO SEVERINO DA SILVA
17121665816

35.905.746/0001-
29

3.000,00 25/05/2021
18:06:14

Leson

M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 30.870.355/0001-
00

1.574,00 25/05/2021
18:17:03

SN

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance 

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

0,01 18.086.233/0001-14 23/05/2021 19:32:29
650,00 40.269.164/0001-33 23/05/2021 16:47:47
800,00 33.271.386/0001-25 25/05/2021 16:02:01
913,52 31.278.058/0001-25 24/05/2021 10:16:29
998,00 14.464.770/0001-08 21/05/2021 23:27:56

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Adjudicado por ANDREA CRISTINA DE
LIMA BELCHIOR.

Adjudicado para fornecedor:
COMMERCIAL BUSINESS BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 40.269.164/0001-33, Lance:
650,00. Para o item demandado,
desconsideramos a melhor proposta,
uma vez que apresentavam valores
inexequíveis, R$ 0,01 (um centavo),

01/06/2021
14:22:26
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informados por JULIO CESAR SANTOS DA
COSTA, CNPJ 18.086.233/0001-14.

Homologado por JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA.

09/06/2021
19:45:43

Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Homologada por JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA.

09/06/2021
19:46:00

 Despacho de Adjudicação 

  Esta Cotação Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a
cada item. 
 

 Despacho de Homologação 

  Esta Cotação Eletrônica foi homologada por JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, em 09/06/2021, às
19h46. 
 
 
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 25/05/2021, às 18h24,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição. 

Relatório da Cotação Eletrônica nº 01/2021 (0903115)         SEI 0000840-20.2021.6.02.8502 / pg. 134

javascript:self.print()


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2021

 
Considerando o que consta destes autos, em especial nos

Despachos SEIC 0898372 e 0899504, da Seção de Instrução de
Contratações deste Tribunal, bem como no Parecer n.º
611/2021, 0900188, da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, tendo
em vista o disposto no artigo 112, I, da Resolução 15.904, de 09 de
julho de 2018 (Regulamento da Secretaria), AUTORIZO a
contratação, por dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/1993, com suas alterações, das empresas  OX
COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA , CNPJ nº
41.488.969/0001-30, pelo valor de R$ 378,00 (trezentos e setenta e
oito reais), para o item 1, e COMMERCIAL BUSINESS BRASIL
LTDA, CNPJ nº 40.269.164/0001-33, pelo valor de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais), para o item 2, cujo fornecimento
segue especifficado e quantitificado no Termo de
Referência, 0845957. 

 
À COFIN, para emitir a competente nota de

empenho, servindo-se das informações acima mencionadas, devendo
dela constar que a contratação está vinculada ao Termo de
Referência contido neste procedimento eletrônico, estabelecido no
evento SEI 0845957, e à proposta apresentada pela empresa,
registradas no presente procedimento eletrônico, assim como,
quanto às sanções administrativas, em caso de descumprimento das
condições pactuadas, ao previsto na Lei n.º 8.666/93 e as
consignadas no Termo de Referência.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2021, às 12:57, 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
0903116 e o código CRC F5C88D53.

0000840-20.2021.6.02.8502 0903116v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho os autos para emissão da nota de empenho

nos termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 10/06/2021, às 16:47,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0903453 e o código CRC DD939079.

0000840-20.2021.6.02.8502 0903453v1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 11/06/2021, às 08:09,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2021, às 10:52, 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
0903636 e o código CRC 1491D957.

0000840-20.2021.6.02.8502 0903636v2
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 11/06/2021, às 08:09,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2021, às 10:52, 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
0903638 e o código CRC 74EFE5D7.

0000840-20.2021.6.02.8502 0903638v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 235/2021 (0903636) - RO 491
NE 236/2021 (0903638) - RO 492

Observação:

ND 291/2021 (0892027) CANCELADA.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 10/06/2021, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0903639 e o código CRC EA4027CC.
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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 junho de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura da nota de empenho emitida.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 11/06/2021, às 08:09,
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
0903769 e o código CRC D8EA4617.

0000840-20.2021.6.02.8502 0903769v1
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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 junho de 2021.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e demais medidas cabíveis, quanto ao recebimento
do objeto.

Ciência à EJE, Unidade demandante, para
acompanhamento e oportuno atesto do recebimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2021, às 10:55, 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
0903961 e o código CRC 1285E56D.

0000840-20.2021.6.02.8502 0903961v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3042 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Informo que foram abertos os Procedimentos
Administrativos 0004357-84.2021.6.02.8000 e 0004358-69.2021.6.02.8000, para
fins de continuidade de recebimento dos bens.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 11/06/2021, às 12:43, 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
0904101 e o código CRC 253FB828.

0000840-20.2021.6.02.8502 0904101v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2022.
Uma vez concluído nos autos anteriormente

informados,  encerro os autos nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 03/02/2022, 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
1008585 e o código CRC D47DAAD6.

0000840-20.2021.6.02.8502 1008585v1

Despacho EJE 1008585         SEI 0000840-20.2021.6.02.8502 / pg. 146



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 nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/03/2022, às 18:19, 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
1032340 e o código CRC F5D27E6D.

0000840-20.2021.6.02.8502 1032340v1
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