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

 

Memorando nº 277 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 24 de março de 2021.

Para: Coordenadoria de Serviços Gerais - COSEG.
Assunto: Termo de Referência. Aquisição. Material elétrico.
Demandas ordinárias. 2021.

 

 
A Seção de Manutenção e Reparos – SMR elaborou

o Termo de Referência (0870522) cujo objeto é a aquisição de
material de consumo (material elétrico) necessário para
atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo
conforme quantidade, características e especificações
descritas no Termo de Referência.

 
Desta forma, submeto o referido termo para análise

e adoção das demais providências necessárias.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 07/07/2021, 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
0870520 e o código CRC 7568A81B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
Aquisição de material de consumo necessário para

atender as demandas ordinárias das Unidades Administrativas
e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
durante o exercício de 2021, conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1 Promover o adequado funcionamento das

Unidades deste Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou
sanar falhas técnicas que comprometam as atividades
desenvolvidas por esta justiça especializada.

2.2 Os critérios de sustentabilidades aplicados a
este processo, já foram contemplados nas especificações
de alguns materiais, a exemplo da designação de aquisição de
lâmpadas leds, utilização de sensores de presença etc. Para
esta aquisição proposta, a SMR entende, s.m.j. que não se
deve estabelecer critérios de sustentabilidade, além das
próprias especificações dos materiais que serão adquiridos,
pois o estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam
ensejar numa restrição de competição, indo de encontro ao
principal princípio do procedimento licitatório que é a busca
da solução mais vantajosa para a Administração.

2.3 Esta aquisição deverá ser processada por item,
de forma a minimizar a possibilidade de fracasso do
procedimento licitatório, pois amplia o rol de possíveis
licitantes interessados.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. Os materiais devem ser acondicionados,
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos
fabricantes.
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b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com
breve descrição do material e quantidade.

c. O recebimento provisório dos materiais estará
condicionado ao número de volumes constantes da Nota
Fiscal.

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas
das adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar
dos produtos.

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

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:
As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.
5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:
Pesquisa a cargo da COMAP.
6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A cargo da COFIN.
7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:
O material deverá ser entregue na Seção de

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo
(Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP:
57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda
a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-
feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento.

8. PAGAMENTO:

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

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

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

9. PRAZO DE GARANTIA:
90 (noventa) dias, no mínimo.
10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado

(SEALMOX) e a fiscalização dos materiais será executada pela
Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

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

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

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

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

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

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

ANEXO ÚNICO
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ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID
QUANTIDADE

PARA
AQUISIÇÃO
IMEDIATA

1
abraçadeira de nylon para amarração de cabos,
comprimento de 150 x *3,6* mm, fornecido em pacotes
contendo 100 unidades.

Saco 5

2
abraçadeira de nylon para amarração de cabos,
comprimento de 200 x *4,6* mm, fornecido em pacotes
contendo 100 unidades.

Saco 5

3 abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo
d, com 1" e cunha de fixação Unidade 20

4 abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo
d, com 2" e cunha de fixação Unidade 20

5 abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo
u simples, com 1” Unidade 20

6 abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo
u simples, com 2” Unidade 20

7
canaleta sistema x, sem divisória com retentor, 5cm x
2cm (largura por altura), vara com 2m de comprimento,
cor branco ou creme, unidade.

Unidade 50

8
canaleta sistema x, sem divisória com retentor, 3cm x
3cm (largura por altura), vara com 2m de comprimento,
cor branco ou creme, unidade.

Unidade 100

9
curva 90 graus em pvc rígido para eletroduto, no
diâmetro 1 1/2” (uma polegada e meia), com entradas
roscáveis, antichamas, cor preta, conforme abnt eb –
744 (classe b) e nbr 6150, unidade.

Unidade 10

10
curva 90 graus em pvc rígido para eletroduto, no
diâmetro 2” (duas polegadas), com entradas roscáveis,
antichamas, cor preta, conforme abnt eb – 744 (classe
b) e nbr 6150, unidade.

Unidade 10

11
luva em pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 1 1/2”
(uma polegada e meia), com entradas roscáveis,
antichamas, cor preta, conforme abnt eb – 744 (classe
b) e nbr 6150, unidade.

Unidade 10

12
luva em pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 2” (duas
polegadas), com entradas roscáveis, antichamas, cor
preta, conforme abnt eb – 744 (classe b) e nbr 6150,
unidade.

Unidade 10

13
eletroduto em pvc rígido no comprimento de 3 metros,
no diâmetro  1 1/2" (uma polegada e meia), com
entradas roscáveis, anti-chamas, cor preta, conforme
abnt eb - 744 (classe b) e nbr 6150, unidade.

Unidade 10

14
eletroduto em pvc rígido no comprimento de 3 metros,
no diâmetro 2" (duas polegadas), com entradas
roscáveis, sem luva, anti-chamas, cor preta, conforme
abnt eb - 744 (classe b) e nbr 6150, unidade.

Unidade 10

15 eletroduto pvc flexível corrugado no comprimento de 50
m, cor amarela, dn de 25 mm. Unidade 5
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16 eletroduto pvc flexível corrugado no comprimento de 50
m, cor amarela, dn de 32 mm. Unidade 5

17
tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2,
completa (com parafusos, caixa e espelho), cor branca,
unidade.

Unidade 40

18
tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2,
completa (com parafusos, caixa e espelho), cor branca,
unidade.

Unidade 20

19
interruptor de 01 tecla paralela, 10a, 250v, com espelho
de 4x2, fabricado em termoplástico de pvc rígido com
contatos em cobre, na cor branco, unidade.

Unidade 10

20 Tomada sistema x com conector RJ11 Unidade 15
21 fita isolante adesiva antichama, uso até 750v, medindo

19mm x 20m. Unidade 30

22 fita isolante adesiva antichama, uso até 750v, medindo
19mm x 5m. Unidade 50

23 haste de aterramento em cobre com conector para fio,
medindo 2m. Unidade 20

24

Sensor IVP de Iluminação 150°. Acende e Apaga a Luz
Automaticamente. Circuito com 3 fios: entrada e saída
para lâmpada; Alimentação Bilvolt automática (127V -
220V); Fusível contra curto-circuito (7 A); Ajuste de
tempo em 10 segundos; 1, 2, 3, e 20 minutos; Função
fotocélula; Cobertura 150° horizontal. Alcance de 8
metros; Instalação sobreposta (parede).

Unidade 20

25 Lâmpada led bivolt, tipo globo, base E27, luz branca,
com 20W de potência. Unidade 750

26 Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P +
T. Unidade 10

27 Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P +
T. Unidade 5

28 Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 16A,
2P + T. Unidade 10

29 Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 380V, 16A,
3P + T. Unidade 5

30 Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P +
T. Unidade 5

31 Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 32A,
2P + T. Unidade 5

32 Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 16A, 3kA
curva C. Unidade 15

33 Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 20A, 3kA
curva C. Unidade 15

34 Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A, 3kA
curva C. Unidade 10

35

Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção
circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento
(NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem peça de

cem 8
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35 chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para
cobertura externa PVC classe térmica 60ºC (NBR
13249).

cem
metros

8

36
Contactor magnético para condicionador de ar, 25 A
(vinte e cinco amperes), bobina de 220V (duzento e
vinte volts).

Unidade 25

37
Contactor magnético para condicionador de ar, 32 A
(trinta e dois amperes), bobina de 220V (duzento e vinte
volts).

Unidade 20

38

Cabo de cobre flexível seção nominal de 2,5 mm²,
fornecido em pelo menos três cores (as cores azul e
verde são obrigatórias), em igual proporção e conforme
cores solicitadas pelo TRE-AL, com isolamento e
cobertura em termoplástico de pvc flexível, isolamento
antichama, deslizante e resistente a abrasão, fornecido
em peças lacradas com 100m cada peça, em
conformidade com a nbr-nm 247-3 e certificação emitida
pelo INMETRO.

peça de
cem

metros
30

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 07/07/2021, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0870522 e o código CRC 2E6FA991.

0002465-43.2021.6.02.8000 0870522v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2021.
À COSEG.
C/C: SAD.
 
Senhor Coordenador,
 
A SMR procedeu a instrução deste processo de

aquisição de material de consumo (material elétrico), de forma
a atender as demandas ordinárias, de manutenções desta
natureza, no exercício corrente.

Já com relação aos critérios de
sustentabilidade, esta setorial entende, s.m.j., que não se
deve estabeler critérios de sustentabilidade, além das próprias
especificações dos materiais que serão adquidos, pois o
estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam ensejar
numa restrição de competição, indo de encontro ao principal
princípio do procedimento licitatório que é a busca da solução
mais vantajosa para a Administração, conforme consta do item
2.2 do Termo de Referência 0870522.

Informo ainda, que a despesa integra o Plano
Anual de Contratações 2021, conforme o item 22 do Anexo
Único à Portaria Presidência nº 220/2021, constante do
evento SEI nº 0892489.

Por fim, esta setorial indica que os recursos
orçamentários para a aquisição destes materiais, s.m.j., 
correrão por conta do item 33.90.30 - Material Elétrico e
Eletrônico, que possui o total de R$ 33.531,00 (trinta e três
mil, quinhentos e trinta e um reais) disponíveis no orçamento
corrente, conforme informação da COFIN 0752534 do P.A.
nº 0010621-88.2019.6.02.8000.
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Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 07/07/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0914152 e o código CRC 132316B2.

0002465-43.2021.6.02.8000 0914152v1
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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 julho de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência SMR (doc. 0870522),

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

Informo que a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2021, conforme o item 22 do Anexo Único à Portaria
Presidência nº 220/2021 (doc. 0892489).

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução, devendo a SEIC
incluir o resultado da cotação no item 5 do TR e a COFIN indicar a
respectiva classificação orçamentária no item 6.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2021, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0914813 e o código CRC 7BC03F8B.

0002465-43.2021.6.02.8000 0914813v1
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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 julho de 2021.
 
 
Esta Diretoria aquiesce com as disposições da contratação que

ora se propõe (0870522), relativa à aquisição
de material elétrico necessário para atender as demandas ordinárias das
Unidades Administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, razão
pela qual orienta o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para as providências previstas no art. 8º da Res. TRE-AL de n.º
15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/07/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0914955 e o código CRC D3D8CABF.

0002465-43.2021.6.02.8000 0914955v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0914955, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/07/2021, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915320 e o código CRC 70330BCF.

0002465-43.2021.6.02.8000 0915320v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC 

PROCESSO SEI Nº 0002465-43.2021.6.02.8000 
 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES CATMAT QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 
cabos, 150 x 3,6 mm, 
pacotes 100 unidades 

440971 5 

 
13,46 

 
67,30 

2 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 
cabos, 200 x 4,6 mm, 
pacotes 100 unidades 

440975 5 

 
26,32 

 
131,60 

3 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, com 
1" e cunha de fixação 

5983 20 

 
1,86 

 
37,20 

4 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, com 
2" e cunha de fixação 

5983 20 

 
3,17 

 
63,40 

5 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 1” 

5983 20 

 
1,03 

 
20,60 

6 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 2” 

5983 20 

 
2,22 

 
44,40 

7 

Canaleta sistema x, sem 
divisória com retentor, 
5cm x 2cm, vara 2m, 
cor branco ou creme 

295517 50 

 
26,57 

 
1.328,50 

8 

Canaleta sistema x, sem 
divisória com retentor, 
3cm x 3cm, vara 2m, 
cor branco ou creme 

295516 100 

 
23,96 

 
2.396,00 

9 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 
no diâmetro 1 1/2”, 
entradas roscáveis, 
antichamas, cor preta 

316915 10 

 
6,33 

 
63,30 

10 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 
no diâmetro 2”, 
entradas roscáveis, 
antichamas, cor preta 

316917 10 

 
8,11 

 
81,10 
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11 

Luva em pvc rígido 
para eletroduto, 
diâmetro 1 1/2”, com 
entradas roscáveis, 
antichamas, cor preta 

316902 10 

 
4,15 

 
41,50 

12 

Luva em pvc rígido 
para eletroduto, no 
diâmetro 2”, com 
entradas roscáveis, 
antichamas, cor preta 

316904 10 

 
7,05 

 
70,50 

13 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 1 
1/2", com entradas 
roscáveis, antichamas, 
cor preta 

354675 10 

 
22,31 

 
223,10 

14 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 
2", com entradas 
roscáveis, sem luva, 
antichamas 

349626 10 

 
42,01 

 
420,10 

15 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 
amarela, dn de 25 mm 

321045 5 
 

79,38 
 

396,90 

16 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 
amarela, dn de 32 mm 

446082 5 
 

90,42 
 

452,10 

17 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 10a, 
250v, 4x2, completa 
(com parafusos, caixa e 
espelho), cor branca 

35424 40 

 
 

10,35 

 
 

414,00 

18 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 20a, 
250v, 4x2, completa 
(com parafusos, caixa e 
espelho), cor branca 

35424 20 

 
 

9,46 

 
 

189,20 

19 

Interruptor de 01 tecla 
paralela, 10a, 250v, 
com espelho de 4x2, 
termoplástico de pvc 
rígido com contatos em 
cobre, na cor branca 

40916 10 

 
 

8,76 

 
 

87,60 
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20 
Tomada sistema x com 
conector RJ11 

35424 15 
26,83 402,45 

21 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 
750v, medindo 19mm x 
20m 

415829 30 

 
11,19 

 
335,70 

22 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 
750v, medindo 19mm x 
5m 

267584 50 

 
5,34 

 
267,00 

23 
Haste de aterramento 
em cobre com conector 
para fio, 2m. 

396735 20 
 

72,05 
 

1.441,00 

24 
Sensor IVP de 
Iluminação 150° 

97683 20 
50,18 1.003,60 

25 
Lâmpada led bivolt, 
tipo globo, base E27, 
luz branca, 20W 

472754 750 
 

16,96 
 

12.720,00 

26 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 16A, 2P + T 

35424 10 
 

37,08 
 

370,80 

27 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T 

35424 5 
 

47,45 
 

237,25 

28 
Módulo acoplamento de 
sobrepor industrial, 
220V, 16A, 2P + T 

35424 10 
 

31,24 
 

312,40 

29 
Módulo acoplamento de 
sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T 

35424 5 
 

47,44 
 

237,20 

30 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T 

35424 5 
 

37,93 
 

189,65 

31 
Módulo acoplamento de 
sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T 

35424 5 
 

52,21 
 

261,05 

32 
Disjuntor monopolar 
padrão ABNT / DIN 
1P, 16A, 3kA curva C 

150469 15 
 

12,23 
 

183,45 

33 
Disjuntor monopolar 
padrão ABNT / DIN 
1P, 20A, 3kA curva C 

150469 15 
 

15,07 
 

226,05 
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34 
Disjuntor monopolar 
padrão ABNT / DIN 
1P, 25A, 3kA curva C 

150469 10 
 

14,39 
 

143,90 

35 

Cabo PP 4 x 2,5 mm², 
fios de cobre 
eletrolítico, seção 
circular, têmpera mole, 
classe 5 de 
encordoamento (NBR 
NM 280) 

415378 8 

 
 
 

1.416,67 

 
 
 

11.333,36 

36 

Contator magnético 
para condicionador de 
ar, 25A, bobina de 
220V 

397942 25 

 
153,98 

 
3.849,50 

37 

Contator magnético 
para condicionador de 
ar, 32A, bobina de 
220V 

434156 20 

 
177,34 

 
3.546,80 

38 
Cabo de cobre flexível 
seção nominal de 2,5 
mm², peças 100m 

41920 30 
 

218,59 
 

6.557,70 

TOTAL 50.147,26 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da aquisição de material elétrico para
atender a demanda ordinária deste Tribunal, de acordo termo de
referência 0870522.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, COMAP 0915320.
 
3- Realizada cotação através da ferramenta banco de

preços, conforme relatório 0923264, foi estimado o valor total em R$
50.147,26 (cinquenta mil cento e quarenta e sete reais e vinte e seis
centavos), conforme detalhamento em quadro-resumo 0923792.

 
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 restrição de
participação a microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 29/07/2021, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/07/2021, às 17:55, 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
0923793 e o código CRC 02B87A57.

0002465-43.2021.6.02.8000 0923793v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0923793, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/07/2021, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923874 e o código CRC 5CA806B7.

0002465-43.2021.6.02.8000 0923874v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2021.
Concluída a instrução a cargo da SEIC (doc.

0923793), remeto os autos à COFIN, para reserva de crédito e
indicação da respectiva classificação orçamentária no item 6
do TR.

Paralelamente, à SLC, para elaborar a minuta do
edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2021, às 13:11, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924105 e o código CRC 017EAF3D.
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos

termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 30/07/2021, às 13:26,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924320 e o código CRC 2892CA9A.

0002465-43.2021.6.02.8000 0924320v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 02/08/2021, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924776 e o código CRC 1CC67557.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 429/2021 - RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ELÉTRICO.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 02/08/2021, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924780 e o código CRC 874D3B5E.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0002465-43.2021.6.02.8502 
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 de consumo – material elétrico, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo – material elétrico, 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 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais, deverá ser de, no mínimo, 90 
(noventa) dias. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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;  

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

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

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada 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. 

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. 
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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 de cada 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. 

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. 
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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 

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;  
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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 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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 
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eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

atender às condições 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 
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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:  

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; 
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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;  

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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 
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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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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. 
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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 30 
(trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante o 
seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo 
de referência; 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

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. 
 

Minuta de edital (Itens 01 a 10 do TR) (0927547)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 165



 
1

8 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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: 
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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° 339030 (Material de Consumo). 

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

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

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

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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 
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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 por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, 
decorrentes do objeto do presente instrumento; 

c) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

d) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais dos fabricantes; 

e) Providenciar para que cada embalagem contenha etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 

f) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

g) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

h) 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; 

i) 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;  

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

k) 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. 
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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. 

 
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. 
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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. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo necessário para atender as 
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2021, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Promover o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que 
comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada. 

2.2 Os critérios de sustentabilidades aplicados a este 
processo, já foram contemplados nas especificações de alguns materiais, a 
exemplo da designação de aquisição de lâmpadas leds, utilização de 
sensores de presença etc. Para esta aquisição proposta, a SMR entende, 
s.m.j. que não se deve estabelecer critérios de sustentabilidade, além das 
próprias especificações dos materiais que serão adquiridos, pois o 
estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa 
restrição de competição, indo de encontro ao principal princípio do 
procedimento licitatório que é a busca da solução mais vantajosa para a 
Administração. 

2.3 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, 
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos fabricantes. 

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

c. O recebimento provisório dos materiais estará 
condicionado ao número de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das 
adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

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

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 
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5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", 
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas 
de segunda a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-
feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho ou ordem de fornecimento. 

8. PAGAMENTO: 

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

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

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

9. PRAZO DE GARANTIA: 

90 (noventa) dias, no mínimo. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) 
e a fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

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

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

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

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

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

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

 

 

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA 

Chefe de Seção 
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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 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 

cabos, 150 x 3,6 mm, 
pacotes 100 unidades. 

Unidade 5 R$ 13,46 R$ 67,30 

   02 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 

cabos, 200 x 4,6 mm, 
pacotes 100 unidades. 

Unidade 5 R$ 26,32 R$ 131,60 

   03 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, 
com 1" e cunha de 

fixação. 

Unidade 20 R$ 1,86 R$ 37,20 

04 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, 
com 2" e cunha de 

fixação. 

Unidade 20 R$ 3,17 R$ 63,40 

   05 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 1”. 

Unidade 20 R$ 1,03 R$ 20,60 

   06 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 2”. 

Unidade 20 R$ 2,22 R$44,40 

07 

Canaleta sistema x, 
sem divisória com 

retentor, 5cm x 2cm, 
vara 2m, cor branco ou 

creme. 

Unidade 50 R$ 26,57 R$ 1.328,50 
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08 

 

Canaleta sistema x, 
sem divisória com 

retentor, 3cm x 3cm, 
vara 2m, cor branco ou 

creme. 

Unidade 100 R$ 23,96 R$ 2.396,00 

09 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 

no diâmetro 1 1/2”, 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 6,33 R$ 63,30 

10 

 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 

no diâmetro 2”, 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 8,11 R$ 81,10 
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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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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0002465-43.2021.6.02.8502 
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 de consumo – material elétrico, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo – material elétrico, 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 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais, deverá ser de, no mínimo, 90 
(noventa) dias. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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;  

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

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

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

Minuta de edital (Itens 11 a 20 do TR) (0927554)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 181

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 
4 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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. 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada 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. 

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. 
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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 de cada 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. 

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. 

Minuta de edital (Itens 11 a 20 do TR) (0927554)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 184



 
7 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 

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;  
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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 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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 
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eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

atender às condições 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 
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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:  

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; 
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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;  

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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 
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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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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. 
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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 30 
(trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante o 
seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo 
de referência; 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

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. 
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16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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: 
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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° 339030 (Material de Consumo). 

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

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

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

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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 
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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 por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, 
decorrentes do objeto do presente instrumento; 

c) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

d) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais dos fabricantes; 

e) Providenciar para que cada embalagem contenha etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 

f) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

g) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

h) 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; 

i) 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;  

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

k) 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. 
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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. 

 
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. 
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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. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo necessário para atender as 
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2021, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Promover o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que 
comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada. 

2.2 Os critérios de sustentabilidades aplicados a este 
processo, já foram contemplados nas especificações de alguns materiais, a 
exemplo da designação de aquisição de lâmpadas leds, utilização de 
sensores de presença etc. Para esta aquisição proposta, a SMR entende, 
s.m.j. que não se deve estabelecer critérios de sustentabilidade, além das 
próprias especificações dos materiais que serão adquiridos, pois o 
estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa 
restrição de competição, indo de encontro ao principal princípio do 
procedimento licitatório que é a busca da solução mais vantajosa para a 
Administração. 

2.3 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, 
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos fabricantes. 

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

c. O recebimento provisório dos materiais estará 
condicionado ao número de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das 
adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

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

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 
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5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", 
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas 
de segunda a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-
feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho ou ordem de fornecimento. 

8. PAGAMENTO: 

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

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

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

9. PRAZO DE GARANTIA: 

90 (noventa) dias, no mínimo. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) 
e a fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

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

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

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

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

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

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

 

 

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA 

Chefe de Seção 
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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 

Luva em pvc rígido para 
eletroduto, diâmetro 1 

1/2”, com entradas 
roscáveis, antichamas, 

cor preta. 

Unidade 10 R$ 4,15 R$ 41,50 

   02 

Luva em pvc rígido 
para eletroduto, no 
diâmetro 2”, com 

entradas roscáveis, 
antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 7,05 R$ 70,50 

   03 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 
1 1/2", com entradas 

roscáveis, antichamas, 
cor preta. 

Unidade 10 R$ 22,31 R$ 223,10 

04 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 

2", com entradas 
roscáveis, sem luva, 

antichamas. 

Unidade 10 R$ 42,01 R$ 420,10 

   05 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 

amarela, dn de 25 mm. 
Unidade 5 R$ 79,38 R$ 396,90 

   06 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 

amarela, dn de 32 mm. 
Unidade 5 R$ 90,42 R$ 452,10 

07 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 10a, 
250v, 4x2, completa 

(com parafusos, caixa 
e espelho), cor branca. 

Unidade 40 R$ 10,35 R$ 414,00 
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08 

 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 20a, 
250v, 4x2, completa 

(com parafusos, caixa 
e espelho), cor branca. 

Unidade 20 R$ 9,46 R$ 189,20 

09 

Interruptor de 01 tecla 
paralela, 10a, 250v, 
com espelho de 4x2, 
termoplástico de pvc 

rígido com contatos em 
cobre, na cor branca. 

Unidade 10 R$ 8,76 R$ 87,60 

 

10 

 

Tomada sistema x com 
conector RJ11. 

Unidade 15 R$ 26,83 R$ 402,45 
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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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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0002465-43.2021.6.02.8502 
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 de consumo – material elétrico, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo – material elétrico, 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 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais, deverá ser de, no mínimo, 90 
(noventa) dias. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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;  

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

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

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada 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. 

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. 
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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 de cada 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. 

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. 
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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 

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;  
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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 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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 
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eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

atender às condições 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 
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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:  

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; 
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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;  

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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 
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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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

Minuta de edital (Itens 21 a 30 do TR) (0927558)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 222



 
1

5 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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. 
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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 30 
(trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante o 
seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo 
de referência; 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

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. 
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16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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: 
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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° 339030 (Material de Consumo). 

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

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

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

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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 
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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 por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, 
decorrentes do objeto do presente instrumento; 

c) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

d) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais dos fabricantes; 

e) Providenciar para que cada embalagem contenha etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 

f) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

g) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

h) 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; 

i) 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;  

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

k) 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. 
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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. 

 
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. 
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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. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo necessário para atender as 
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2021, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Promover o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que 
comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada. 

2.2 Os critérios de sustentabilidades aplicados a este 
processo, já foram contemplados nas especificações de alguns materiais, a 
exemplo da designação de aquisição de lâmpadas leds, utilização de 
sensores de presença etc. Para esta aquisição proposta, a SMR entende, 
s.m.j. que não se deve estabelecer critérios de sustentabilidade, além das 
próprias especificações dos materiais que serão adquiridos, pois o 
estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa 
restrição de competição, indo de encontro ao principal princípio do 
procedimento licitatório que é a busca da solução mais vantajosa para a 
Administração. 

2.3 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, 
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos fabricantes. 

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

c. O recebimento provisório dos materiais estará 
condicionado ao número de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das 
adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

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

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 
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5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", 
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas 
de segunda a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-
feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho ou ordem de fornecimento. 

8. PAGAMENTO: 

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

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

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

9. PRAZO DE GARANTIA: 

90 (noventa) dias, no mínimo. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) 
e a fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

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

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

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

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

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

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

 

 

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA 

Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO  

VALOR 
MÁXIMO TOTAL 

 

21 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 

750v, medindo 19mm x 
20m. 

Unidade 30 R$ 11,19 R$ 335,70 

   22 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 

750v, medindo 19mm 
x 5m. 

Unidade 50 R$ 5,34 R$ 267,00 

   23 
Haste de aterramento 

em cobre com conector 
para fio, 2m. 

Unidade 20 R$ 72,05  R$ 1.441,00 

24 
Sensor IVP de 

Iluminação 150°. 
Unidade 20 R$ 50,18 R$ 1.003,60 

   25 
Lâmpada led bivolt, 

tipo globo, base E27, 
luz branca, 20W. 

Unidade 750 R$ 16,96 R$ 12.720,00 

   26 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 16A, 2P + T. 

Unidade 10 R$ 37,08 R$ 370,80 

27 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T. 

Unidade 5 R$ 47,75 R$ 237,25 

 

28 

 

Módulo acoplamento 
de sobrepor industrial, 

220V, 16A, 2P + T. 
Unidade 10 R$ 31,24  R$ 312,40 

29 
Módulo acoplamento 

de sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T. 

Unidade 5 R$ 47,44  R$ 237,20 
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30 

 

Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T. 

Unidade 5 R$ 37,93 R$ 189,65 
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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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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0002465-43.2021.6.02.8502 
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 de consumo – material elétrico, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo – material elétrico, 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 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais, deverá ser de, no mínimo, 90 
(noventa) dias. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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;  

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

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

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada 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. 

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. 
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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 de cada 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. 

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. 
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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 

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;  
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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 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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 
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eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

atender às condições 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 
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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:  

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; 
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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;  

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. 

Minuta de edital (Itens 31 a 38 do TR) (0927561)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 250



 
1

3 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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 
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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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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. 
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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 30 
(trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante o 
seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo 
de referência; 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

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. 
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16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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: 
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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° 339030 (Material de Consumo). 

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

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

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

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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 
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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 por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, 
decorrentes do objeto do presente instrumento; 

c) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

d) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais dos fabricantes; 

e) Providenciar para que cada embalagem contenha etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 

f) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

g) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

h) 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; 

i) 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;  

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

k) 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. 
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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. 

 
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. 
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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. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo necessário para atender as 
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2021, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Promover o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que 
comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada. 

2.2 Os critérios de sustentabilidades aplicados a este 
processo, já foram contemplados nas especificações de alguns materiais, a 
exemplo da designação de aquisição de lâmpadas leds, utilização de 
sensores de presença etc. Para esta aquisição proposta, a SMR entende, 
s.m.j. que não se deve estabelecer critérios de sustentabilidade, além das 
próprias especificações dos materiais que serão adquiridos, pois o 
estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa 
restrição de competição, indo de encontro ao principal princípio do 
procedimento licitatório que é a busca da solução mais vantajosa para a 
Administração. 

2.3 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, 
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos fabricantes. 

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

c. O recebimento provisório dos materiais estará 
condicionado ao número de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das 
adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

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

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 
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5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", 
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas 
de segunda a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-
feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho ou ordem de fornecimento. 

8. PAGAMENTO: 

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

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

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

9. PRAZO DE GARANTIA: 

90 (noventa) dias, no mínimo. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) 
e a fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

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

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

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

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

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

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

 

 

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA 

Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO  

VALOR 
MÁXIMO TOTAL 

 

31 

Módulo acoplamento de 
sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T. 

Unidade 5 R$ 52,21 R$ 261,05 

   32 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
16A, 3kA curva C. 

Unidade 15 R$ 12,23 R$ 183,45 

   33 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
20A, 3kA curva C. 

Unidade 15 R$ 15,07 R$ 226,05 

34 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
25A, 3kA curva C. 

Unidade 10 R$ 14,39 R$ 143,90 

   35 

Cabo PP 4 x 2,5 mm², 
fios de cobre 

eletrolítico, seção 
circular, têmpera mole, 

classe 5 de 
encordoamento (NBR 

NM 280). 

Unidade 8 R$ 1.416,67 R$ 11.333,36 

   36 

Contator magnético 
para condicionador de 

ar, 25A, bobina de 
220V. 

Unidade 25 R$ 153,98 R$ 3.849,50 

37 

Contator magnético 
para condicionador de 

ar, 32A, bobina de 
220V. 

Unidade 20 R$ 177,34 R$ 3.546,80 

 

38 

 

Cabo de cobre flexível 
seção nominal de 2,5 

mm², peças 100m. 
Unidade 30 R$ 218,59  R$ 6.557,70 
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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 4044 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material de
consumo – material elétrico.

Destaco que, com o intuito de otimizar a operacionalização do pregão, foram
elaboradas 04 (quatro) minutas diferentes, não deixando que nenhuma delas
 tivesse mais do que 10 (dez) itens.

Assim, foram elaboradas as referidas para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da aquisição.        

Informo, ainda, que foram incluídas as Obrigações do Contratante e complementadas
as Obrigações da Contratada nas referidas minutas.

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.”
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Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a inclusão e complementação acima indicadas.

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/08/2021, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/08/2021, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927564 e o código CRC C0CFC628.

0002465-43.2021.6.02.8000 0927564v2
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
Reporto-me à Informação 4044, da SLC

(doc. 0927564), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os autos à Assessoria Jurídica, em observância 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 13/08/2021, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930304 e o código CRC 99B092D9.

0002465-43.2021.6.02.8000 0930304v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
Cuidam os autos de processo relacionado a

aquisição de de material de consumo – material elétrico.
 
Para tanto, foram minutados quatro editais de

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
 
Da análise do procedimento, não se verificou as

justificativas para a adoção de tal estratégia ou forma de
proceder.

 
A sistemática é valida e, se bem usada, tende a

guiar a Administração para uma maior eficiência em suas
aquisições, todavia, à mesma, deve sempre preceder,
obrigatoriamente, a exposição das razões do por que da
adoção do referido modelo.

 
Ao trazer ao bojo do processo as justificativas

acima reclamadas, recomenda-se que a construção passe pela
análise da viabilidade técnica da divisão, pelo esclarecimento
sobre se a medida é ou não mais econômica, se há ou não
perda de escala na divisão da licitação; e, por fim, se haverá
com a diretriz de parcelamento a busca por um aumento de
competitividade ou melhor aproveitamento do mercado.

 
São estas as diligências tidas como prévias à

analise das minutas de edital por esta AJ/DG.
 
À Secretaria de Administração, para conhecimentos
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e providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/08/2021, 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
0931046 e o código CRC A535F146.

0002465-43.2021.6.02.8000 0931046v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
Sigam os autos à SLC, para prestar os

esclarecimentos solicitados pela AJ-DG, no
Despacho 0931046, devendo atender a todos os requisitos
indicados pelo Sr. Assessor.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2021, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931546 e o código CRC 7FF99C8B.

0002465-43.2021.6.02.8000 0931546v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À SAD,
Senhor Secretário,   
 
Informo que a estratégia de os editais terem até no

máximo 10 itens foi sugerida pelo então pregoeiro Tony e
obteve a concordância verbal de Vossa Senhoria, na ocasião,
e teve como motivo otimizar a licitação que estava se
tornando   demorada  demais quando se tratavam de muitos
itens em uma mesma licitação.

 
Registro que as minutas dos editais

foram confeccionadas para que a adjudicação da licitação
fosse por item, que deve ser a regra, devendo-se pois ser
justificada a necessidade de agrupamento pela unidade
demandante, o que não é o caso dos autos.

 
Na licitação em que a adjudicação é por item, como

no caso em tela, cada item representa um bem de forma
autônoma, cada item é como se fosse uma licitação, razão pela
qual aumenta a competitividade do certame, pois possibilita a
participação de vários fornecedores.

 
Desta forma, nas licitações processadas por itens,

cada item corresponde a um objeto a ser disputado entre os
licitantes interessados de forma autônoma e independente em
relação aos demais, de maneira que, ao final da licitação, cada
item será adjudicado e posteriormente contratado com seu
vencedor, ou seja os itens poderão estar num mesmo edital de
licitações ou não, não havendo que se falar em análise da
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viabilidade técnica da divisão, pois não há divisão (quando a
licitação é por item, os itens já são independentes). Por
identica razão não há que se falar em  perda ou não de escala,
pois não houve divisão, o Termo de Referência já apontava
para o processamento por itens.

 
A  confecção de quatro editais não torna o item

menos ou mais atrativo para o mercado que teria que se
posicionar sobre ele (item) de forma autônoma.

 
Ressalto que quanto a solicitação do Senhor

Assessor acerca da economicidade ou não da medida, informo
que atualmente não pagamos os avisos de licitações à
Imprensa Nacional, e quanto ao custo do serviço  para os
servidores (custo da hora de trabalho), para os servidores
desta Seção o tempo despendido é equivalente. Em relação a
outras unidades desta Corte está subscritora não tem como
fazer eventuais análises.

 
Do exposto, informo as razões da instrução do

presente procedimento para que a instrumentalização do
certame se dê através de quatro editais de licitação.

 
Caso entenda mais oportuno, poderemos revisar a

instrução apresentando um único edital.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 18/08/2021, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0932644 e o código CRC A868E289.

0002465-43.2021.6.02.8000 0932644v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
Com os pertinentes esclarecimentos prestados pela

Sra. Chefe da SLC (doc. 0932644), devolvo os autos à análise
da Assessoria Jurídica, observando, no entanto, que a
estratégia fora adotada em eleições pretéritas,
especificamente na eleição de 2016, para atender pedido dos
pregoeiros, que pontuavam a dificuldade de conduzir certame
com vários itens. Naquele ano, a aquisição de material
elétrico foi conduzida em processos e pregões múltiplos:

a) PE 36/2016 - PA SEI 0005968-48.2016.6.02.8000;
b) PE 37/2016 - PA SEI 0005980-62.2016.6.02.8000;
c) PE 38/2016 - PA SEI 0005981-47.2016.6.02.8000;
d) PE 39/2016 - PA SEI 0005982-32.2016.6.02.8000;
e) PE 40/2016 - PA SEI 0005984-02.2016.6.02.8000;

e
f) PE 41/2016 - PA SEI 0005985-84.2016.6.02.8000,
 
Ocorre que essa estratégia (de procedimento, não

de caráter economico, pois a própria licitação por item
implica vários certames reunidos) funciona se houver a
possibilidade de distribuição dos feitos a mais de um
pregoeiro ou que os pregões sejam realizados em datas
diferentes. 

De todo modo, encaminho os autos em paralelo aos
Srs. Pregoeiros, para eventual manifestação, e à SMR,
Unidade autora do TR, para que informe se há possibilidade
de reunir, justificadamente, os itens em lotes.

 
 

Despacho GSAD 0932823         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 276



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2021, às 16:50, 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
0932823 e o código CRC 827D88DF.

0002465-43.2021.6.02.8000 0932823v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
Ciente acerca dos esclarecimentos e quanto aos

encaminhamentos reportados no Despacho GSAD 0932823.
 
Registro, por oportuno, que as diligências não

tiveram o condão de apontar qualquer irregularidade na forma
de proceder, muito pelo contrário, sendo voltada apenas a
cercar o procedimento de uma instrução mais completa,
balizada no que se pede em situações que tais a doutrina e a
jurisprudência consolidada sobre a matéria.

 
É tranquila e legal a condução como se quer, em

várias licitações por itens para uma mesma aquisição, desde
que colocada nos autos as devidas explicações quanto aos
pormenores relacionados no Despacho AJ-DG 0931046.

 
Retornem-se os autos à Secretaria de

Administração, para continuidade do feito quanto à definição
da sistemática a ser adotada.

 
Após, retorne-se o processo para continuidade da

análise.
 
  

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 19/08/2021, às 12:49, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao Despacho GSAD 0932823, esta

setorial esclarece que em processos pretéritos a estratégia de
agrupamento em lotes proporcionou o fracasso do certame
aquisitivo, a exemplo do P.A. nº 0000141-51.2019.6.02.8000.

Desta forma, a setorial sugere, s.m.j., a
manutenção da contratação por item, nos termos do Termo de
Referência 0870522. Sendo estas as informações a serem
prestadas, devolvo os autos para análise e deliberação
superior.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/08/2021, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933407 e o código CRC 784C706F.

0002465-43.2021.6.02.8000 0933407v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
Sr. Secretário de Admistração.
 
 Considerando o despacho de V.Sª, evento sei

nº 0932823, § 2º ".....Ocorre que essa estratégia (de
procedimento, não de caráter economico, pois a própria
licitação por item implica vários certames
reunidos) ...." assinalando, dessa forma, que a divisão em
pregões contraria o princípio da economicidade, bem como o
despacho da  Unidade SMR, evento sei nº 0933407,
sugerindo a licitação por itens, corroboramos com V.Sª e a
Unidade SMR no sentido de promover a abertura externa da
pretensa licitação por item, sem divisão de certames, s.m.j. 

 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/08/2021, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933614 e o código CRC CE9C1C4C.

0002465-43.2021.6.02.8000 0933614v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0933307 e ainda

em face do que proposto no Despacho SMR 0933407 e no
Despacho PREG 0933614, devolvo os autos à SLC, para
consolidar a aquisição, por itens, em um único edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2021, às 18:40, 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
0933746 e o código CRC 513A1040.

0002465-43.2021.6.02.8000 0933746v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0002465-43.2021.6.02.8000 
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 de consumo – material elétrico, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo – material elétrico, 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 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais, deverá ser de, no mínimo, 90 
(noventa) dias. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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;  

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

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

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada 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. 

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. 
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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 de cada 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. 

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. 
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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 

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;  
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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 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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 
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eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

atender às condições 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 
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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:  

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; 
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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;  

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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 
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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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

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; 

Minuta de edital unificada (0934669)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 297



 
1

6 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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. 

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. 
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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 30 
(trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante o 
seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo 
de referência; 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

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. 
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16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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: 
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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° 339030 (Material de Consumo). 

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

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

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

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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 
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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 por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, 
decorrentes do objeto do presente instrumento; 

c) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

d) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais dos fabricantes; 

e) Providenciar para que cada embalagem contenha etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 

f) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

g) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

h) 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; 

i) 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;  

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

k) 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. 
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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. 

 
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. 
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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. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo necessário para atender as 
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2021, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Promover o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que 
comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada. 

2.2 Os critérios de sustentabilidades aplicados a este 
processo, já foram contemplados nas especificações de alguns materiais, a 
exemplo da designação de aquisição de lâmpadas leds, utilização de 
sensores de presença etc. Para esta aquisição proposta, a SMR entende, 
s.m.j. que não se deve estabelecer critérios de sustentabilidade, além das 
próprias especificações dos materiais que serão adquiridos, pois o 
estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa 
restrição de competição, indo de encontro ao principal princípio do 
procedimento licitatório que é a busca da solução mais vantajosa para a 
Administração. 

2.3 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, 
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos fabricantes. 

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

c. O recebimento provisório dos materiais estará 
condicionado ao número de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das 
adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

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

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 
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5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", 
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas 
de segunda a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-
feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho ou ordem de fornecimento. 

8. PAGAMENTO: 

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

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

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

9. PRAZO DE GARANTIA: 

90 (noventa) dias, no mínimo. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) 
e a fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

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

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

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

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

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

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

 

 

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA 

Chefe de Seção 
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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 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 

cabos, 150 x 3,6 mm, 
pacotes 100 unidades. 

Unidade 5 R$ 13,46 R$ 67,30 

   02 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 

cabos, 200 x 4,6 mm, 
pacotes 100 unidades. 

Unidade 5 R$ 26,32 R$ 131,60 

   03 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, 
com 1" e cunha de 

fixação. 

Unidade 20 R$ 1,86 R$ 37,20 

04 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, 
com 2" e cunha de 

fixação. 

Unidade 20 R$ 3,17 R$ 63,40 

   05 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 1”. 

Unidade 20 R$ 1,03 R$ 20,60 

   06 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 2”. 

Unidade 20 R$ 2,22 R$44,40 

07 

Canaleta sistema x, 
sem divisória com 

retentor, 5cm x 2cm, 
vara 2m, cor branco ou 

creme. 

Unidade 50 R$ 26,57 R$ 1.328,50 
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08 

 

Canaleta sistema x, 
sem divisória com 

retentor, 3cm x 3cm, 
vara 2m, cor branco ou 

creme. 

Unidade 100 R$ 23,96 R$ 2.396,00 

09 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 

no diâmetro 1 1/2”, 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 6,33 R$ 63,30 

10 

 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 

no diâmetro 2”, 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 8,11 R$ 81,10 

 

11 

Luva em pvc rígido 
para eletroduto, 

diâmetro 1 1/2”, com 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 4,15 R$ 41,50 

12 

Luva em pvc rígido 
para eletroduto, no 
diâmetro 2”, com 

entradas roscáveis, 
antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 7,05 R$ 70,50 

13 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 
1 1/2", com entradas 

roscáveis, antichamas, 
cor preta. 

Unidade 10 R$ 22,31 R$ 223,10 

14 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 

2", com entradas 
roscáveis, sem luva, 

antichamas. 

Unidade 10 R$ 42,01 R$ 420,10 

15 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 

amarela, dn de 25 mm. 
Unidade 5 R$ 79,38 R$ 396,90 
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16 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 

amarela, dn de 32 mm. 
Unidade 5 R$ 90,42 R$ 452,10 

17 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 10a, 
250v, 4x2, completa 

(com parafusos, caixa 
e espelho), cor branca. 

Unidade 40 R$ 10,35 R$ 414,00 

 

18 

 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 20a, 
250v, 4x2, completa 

(com parafusos, caixa 
e espelho), cor branca. 

Unidade 20 R$ 9,46 R$ 189,20 

19 

Interruptor de 01 tecla 
paralela, 10a, 250v, 
com espelho de 4x2, 
termoplástico de pvc 

rígido com contatos em 
cobre, na cor branca. 

Unidade 10 R$ 8,76 R$ 87,60 

 

20 

 

Tomada sistema x com 
conector RJ11. 

Unidade 15 R$ 26,83 R$ 402,45 

21 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 

750v, medindo 19mm 
x 20m. 

Unidade 30 R$ 11,19 R$ 335,70 

22 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 

750v, medindo 19mm 
x 5m. 

Unidade 50 R$ 5,34 R$ 267,00 

23 
Haste de aterramento 

em cobre com conector 
para fio, 2m. 

Unidade 20 R$ 72,05  R$ 1.441,00 

24 
Sensor IVP de 

Iluminação 150°. 
Unidade 20 R$ 50,18 R$ 1.003,60 

   25 
Lâmpada led bivolt, 

tipo globo, base E27, 
luz branca, 20W. 

Unidade 750 R$ 16,96 R$ 12.720,00 
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26 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 16A, 2P + T. 

Unidade 10 R$ 37,08 R$ 370,80 

27 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T. 

Unidade 5 R$ 47,75 R$ 237,25 

 

28 

 

Módulo acoplamento 
de sobrepor industrial, 

220V, 16A, 2P + T. 
Unidade 10 R$ 31,24  R$ 312,40 

29 
Módulo acoplamento 

de sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T. 

Unidade 5 R$ 47,44  R$ 237,20 

 

   30 

 

Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T. 

Unidade 5 R$ 37,93 R$ 189,65 

31 
Módulo acoplamento de 

sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T. 

Unidade 5 R$ 52,21 R$ 261,05 

   32 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
16A, 3kA curva C. 

Unidade 15 R$ 12,23 R$ 183,45 

   33 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
20A, 3kA curva C. 

Unidade 15 R$ 15,07 R$ 226,05 

34 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
25A, 3kA curva C. 

Unidade 10 R$ 14,39 R$ 143,90 

   35 

Cabo PP 4 x 2,5 mm², 
fios de cobre 

eletrolítico, seção 
circular, têmpera mole, 

classe 5 de 
encordoamento (NBR 

NM 280). 

Unidade 8 R$ 1.416,67 R$ 11.333,36 

   36 
Contator magnético 

para condicionador de 
ar, 25A, bobina de 

Unidade 25 R$ 153,98 R$ 3.849,50 
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220V. 

37 

Contator magnético 
para condicionador de 

ar, 32A, bobina de 
220V. 

Unidade 20 R$ 177,34 R$ 3.546,80 

 

38 

 

Cabo de cobre flexível 
seção nominal de 2,5 

mm², peças 100m. 
Unidade 30 R$ 218,59  R$ 6.557,70 
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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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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
À AJ-DG, para continuidade da análise da minuta

unificada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/08/2021, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934670 e o código CRC 5CABCC1F.

0002465-43.2021.6.02.8000 0934670v1
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PROCESSO : 0002465-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1014 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
aquisição de material de consumo - material elétrico, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração do
TRE/AL, por sua Seção de Manutenção e Reparos, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência 0870522.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Seção de Manutenção e Reparos providenciou a

confecção do Termo de Referência 0870522, objetivando à aquisição
de material de consumo (material elétrico) necessário para atender
as demandas ordinárias de manutenções desta natureza, das
Unidades Administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
Nos termos da informação contida no Despacho SMR, a

despesa integra o Plano Anual de Contratações 2021, conforme o
item 22 do Anexo Único da Portaria Presidência nº 220/2021,
constante do evento SEI nº 0892489.

 
O termo de referência foi aprovado pelo Senhor

Secretário de Administração, conforme se observa do Despacho
GSAD 0914813.

 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os autos

para realização da pesquisa de preços, apresentando, por meio
do despacho SEIC 0923793, com base nos parâmetros de pesquisa, o
valor médio da contratação pretendida, estimado em R$ 50.147,26
(cinquenta mil cento e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos),
conforme detalhamento em quadro-resumo 0923792, sugerindo, por
fim, que a aquisição fosse realizada por meio de Pregão Eletrônico,
com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com restrição de participação a microempresas e
empresas de pequeno porte.

 
Consta no evento SEI nº 0924776 a reserva de crédito

com valor suficiente para cobrir a despesa objeto deste
procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou 4 (quatro) minutas diferentes, com o intuito de
otimizar a operacionalização do pregão, ressaltando na Informação
3970 (0925635), que as minutas foram elaboradas para conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na
participação do certame, em virtude do valor estimado da aquisição
e que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já fundamentado em outros procedimentos
semelhantes, tudo com base no entendimento do TCU (Acórdão
2.166/2014 – Plenário).

 
No entanto, esta AJ-DG, por meio do pronunciamento

contido no evento SEI nº 0931046, recomendou que que a construção
passasse pela análise da viabilidade técnica da divisão, pelo
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esclarecimento sobre se a medida seria, ou não, mais econômica, se
haveria, ou não, perda de escala na divisão da licitação; e, por fim, se
haveria com a diretriz de parcelamento a busca por um aumento de
competitividade ou melhor aproveitamento do mercado.

 
Em sede de instrução, a Secretaria de Administração, por

suas unidades competentes, concluiu que a licitação deveria ocorrer
com a consolidação dos itens em um único edital. Assim, a SLC
apresentou a minuta de edital unificada (0934669), submetendo à
análise desta Assessoria Jurídica.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que foram

verificadas pelas unidades competentes, passaremos a opinar quanto
aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

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

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga a Lei

nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação,
conforme segue:

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de Licitações

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

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

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de toda

instrução precedente, há que se registrar tal opção na minuta do
edital, como já consta em seu preâmbulo (0934669). 

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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Ao procedimento licitatório na modalidade pregão, na
forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº 10.520/02
e no Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da antedita Lei

nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do Decreto nº 10.024/2019,
destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação,
na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica.

 
Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados como

bens comuns, tem-se que os objetos da presente licitação podem ser
adquiridos via pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02
c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente
observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento contém

todos os elementos necessários, segundo as prescrições do art. 8º do
Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa da contratação, o
termo de referência, a planilha de custo, previsão orçamentária e a
minuta do edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual, obedecendo,
destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura da
licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à habilitação

são autorizadas em lei e compatíveis com o contrato a ser executado,
conforme preceituam os arts. 27 a 31 da Lei de Licitações e o art.
40 do Decreto nº 12.024/2019; que é objetivo o critério de
julgamento adotado, conforme disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma
Lei; havendo regular previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do edital
estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º, Lei nº
8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das prescrições

legais e regulamentares a exclusividade de participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da legislação
de regência.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em face do que determina a Portaria Presidência nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal Regional
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Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente lista de verificação, prevista
no Anexo I:

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

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

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

SIM 0914152

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0870522

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

SIM 0870522

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

SIM 0870522

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  
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14

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

N/A  

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

N/A  

16

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

N/A  

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

N/A  

18

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

N/A  

19

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

N/A  

20

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

N/A  

21

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

SIM 0870522

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 0870522

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 0914813

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 0923793

25

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

SIM 0923793

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

SIM
0923264
0923792

27

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

SIM 0923793

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

SIM 0934669

29

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

N/A  

30

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

N/A  

31

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

36

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

SIM 0934669
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propostas?

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

SIM 0934669

38

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

SIM 0934669

39
A forma de divulgação de
licitação está de acordo com o
valor a ser contratado?

SIM 0934669

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-
financeira?

SIM 0934669

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

SIM 0934669

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

SIM 0934669

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

N/A  

44

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

SIM 0934669

45

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

SIM 0934669

46

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

SIM 0934669

47

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

SIM 0934669

48

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

SIM 0934669

49

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

SIM 0934669
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50

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

N/A  

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

N/A NOTA DE
EMPENHO

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

N/A  

54

Em face do valor estimado do
objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06,
art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM 0923793

55

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

N/A  

56

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

 EM CURSO

57

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

 Próxima fase

58

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

 Próxima fase

59

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

 Próxima fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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61

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

SIM 0924776

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém renumerar a minuta do

edital 0934669, que se encontra desordenada a partir do item 19.
 
Pelo exposto, atendida a recomendação suso

mencionada, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital 0925634, de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando à aquisição
imediata de material permanente – guarda-volumes, conforme
especificações e condições ali assentadas, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
TRE/AL.

 
À Secretaria de Administração para aperfeiçoamento da

instrução e demais providências decorrentes.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 23/08/2021, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/08/2021, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935009 e o código CRC 2F4A90CB.

0002465-43.2021.6.02.8000 0935009v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
À SLC, para promover o ajuste recomendado na

minuta, nos termos do Parecer nº 1014 (doc. 0935009).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2021, às 22:30, 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
0935107 e o código CRC 02C2D0CB.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0002465-43.2021.6.02.8000 
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 de consumo – material elétrico, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo – material elétrico, 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 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais, deverá ser de, no mínimo, 90 
(noventa) dias. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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;  

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

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

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada 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. 

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. 
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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 de cada 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. 

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. 
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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 

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;  
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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 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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 
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eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições 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 
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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:  

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; 
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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;  

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. 
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9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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 
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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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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. 
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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 30 
(trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante o 
seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo 
de referência; 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

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. 
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16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
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; 
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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 
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. 
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17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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: 
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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° 339030 (Material de Consumo). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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21.1. 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 por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, 
decorrentes do objeto do presente instrumento; 

c) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

d) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais dos fabricantes; 

e) Providenciar para que cada embalagem contenha etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 

f) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

g) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

h) 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; 

i) 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;  

j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

k) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  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. 
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22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  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.  

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. 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. 

 
22.11.   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. 

 
22.12. 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. 

 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
22.14. 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; 

 
22.15. 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. 
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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. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo necessário para atender as 
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2021, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Promover o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que 
comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada. 

2.2 Os critérios de sustentabilidades aplicados a este 
processo, já foram contemplados nas especificações de alguns materiais, a 
exemplo da designação de aquisição de lâmpadas leds, utilização de 
sensores de presença etc. Para esta aquisição proposta, a SMR entende, 
s.m.j. que não se deve estabelecer critérios de sustentabilidade, além das 
próprias especificações dos materiais que serão adquiridos, pois o 
estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa 
restrição de competição, indo de encontro ao principal princípio do 
procedimento licitatório que é a busca da solução mais vantajosa para a 
Administração. 

2.3 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, 
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos fabricantes. 

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade. 

c. O recebimento provisório dos materiais estará 
condicionado ao número de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das 
adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

e. As notificações poderão ser realizadas por correio 
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da 
notificação via postal. 

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 
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5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", 
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas 
de segunda a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-
feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho ou ordem de fornecimento. 

8. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente 
após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue 
com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente 
atestada também em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu 
recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá 
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo 
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

9. PRAZO DE GARANTIA: 

90 (noventa) dias, no mínimo. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) 
e a fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

a. Advertência, em virtude do descumprimento de 
obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de 
haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 
aplicar outras mais severas; 

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) 
ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no 
cumprimento do objeto ou na substituição de materiais desconformes, 
calculado sobre o valor atualizado do material; 
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c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor 
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência 
poderão ser impostas cumulativamente com as demais; 

e. A Administração, para aplicação das sanções, 
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em 
até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

f. As multas poderão ser cumuladas e serão 
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou 
cobradas judicialmente. 

 

 

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA 

Chefe de Seção 
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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 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 

cabos, 150 x 3,6 mm, 
pacotes 100 unidades. 

Unidade 5 R$ 13,46 R$ 67,30 

   02 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 

cabos, 200 x 4,6 mm, 
pacotes 100 unidades. 

Unidade 5 R$ 26,32 R$ 131,60 

   03 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, 
com 1" e cunha de 

fixação. 

Unidade 20 R$ 1,86 R$ 37,20 

04 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, 
com 2" e cunha de 

fixação. 

Unidade 20 R$ 3,17 R$ 63,40 

   05 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 1”. 

Unidade 20 R$ 1,03 R$ 20,60 

   06 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 2”. 

Unidade 20 R$ 2,22 R$44,40 

07 

Canaleta sistema x, 
sem divisória com 

retentor, 5cm x 2cm, 
vara 2m, cor branco ou 

creme. 

Unidade 50 R$ 26,57 R$ 1.328,50 
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08 

 

Canaleta sistema x, 
sem divisória com 

retentor, 3cm x 3cm, 
vara 2m, cor branco ou 

creme. 

Unidade 100 R$ 23,96 R$ 2.396,00 

09 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 

no diâmetro 1 1/2”, 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 6,33 R$ 63,30 

10 

 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 

no diâmetro 2”, 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 8,11 R$ 81,10 

 

11 

Luva em pvc rígido 
para eletroduto, 

diâmetro 1 1/2”, com 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 4,15 R$ 41,50 

12 

Luva em pvc rígido 
para eletroduto, no 
diâmetro 2”, com 

entradas roscáveis, 
antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 7,05 R$ 70,50 

13 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 
1 1/2", com entradas 

roscáveis, antichamas, 
cor preta. 

Unidade 10 R$ 22,31 R$ 223,10 

14 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 

2", com entradas 
roscáveis, sem luva, 

antichamas. 

Unidade 10 R$ 42,01 R$ 420,10 

15 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 

amarela, dn de 25 mm. 
Unidade 5 R$ 79,38 R$ 396,90 
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16 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 

amarela, dn de 32 mm. 
Unidade 5 R$ 90,42 R$ 452,10 

17 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 10a, 
250v, 4x2, completa 

(com parafusos, caixa 
e espelho), cor branca. 

Unidade 40 R$ 10,35 R$ 414,00 

 

18 

 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 20a, 
250v, 4x2, completa 

(com parafusos, caixa 
e espelho), cor branca. 

Unidade 20 R$ 9,46 R$ 189,20 

19 

Interruptor de 01 tecla 
paralela, 10a, 250v, 
com espelho de 4x2, 
termoplástico de pvc 

rígido com contatos em 
cobre, na cor branca. 

Unidade 10 R$ 8,76 R$ 87,60 

 

20 

 

Tomada sistema x com 
conector RJ11. 

Unidade 15 R$ 26,83 R$ 402,45 

21 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 

750v, medindo 19mm 
x 20m. 

Unidade 30 R$ 11,19 R$ 335,70 

22 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 

750v, medindo 19mm 
x 5m. 

Unidade 50 R$ 5,34 R$ 267,00 

23 
Haste de aterramento 

em cobre com conector 
para fio, 2m. 

Unidade 20 R$ 72,05  R$ 1.441,00 

24 
Sensor IVP de 

Iluminação 150°. 
Unidade 20 R$ 50,18 R$ 1.003,60 

   25 
Lâmpada led bivolt, 

tipo globo, base E27, 
luz branca, 20W. 

Unidade 750 R$ 16,96 R$ 12.720,00 
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26 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 16A, 2P + T. 

Unidade 10 R$ 37,08 R$ 370,80 

27 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T. 

Unidade 5 R$ 47,75 R$ 237,25 

 

28 

 

Módulo acoplamento 
de sobrepor industrial, 

220V, 16A, 2P + T. 
Unidade 10 R$ 31,24  R$ 312,40 

29 
Módulo acoplamento 

de sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T. 

Unidade 5 R$ 47,44  R$ 237,20 

 

   30 

 

Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T. 

Unidade 5 R$ 37,93 R$ 189,65 

31 
Módulo acoplamento de 

sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T. 

Unidade 5 R$ 52,21 R$ 261,05 

   32 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
16A, 3kA curva C. 

Unidade 15 R$ 12,23 R$ 183,45 

   33 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
20A, 3kA curva C. 

Unidade 15 R$ 15,07 R$ 226,05 

34 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
25A, 3kA curva C. 

Unidade 10 R$ 14,39 R$ 143,90 

   35 

Cabo PP 4 x 2,5 mm², 
fios de cobre 

eletrolítico, seção 
circular, têmpera mole, 

classe 5 de 
encordoamento (NBR 

NM 280). 

Unidade 8 R$ 1.416,67 R$ 11.333,36 

   36 
Contator magnético 

para condicionador de 
ar, 25A, bobina de 

Unidade 25 R$ 153,98 R$ 3.849,50 
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220V. 

37 

Contator magnético 
para condicionador de 

ar, 32A, bobina de 
220V. 

Unidade 20 R$ 177,34 R$ 3.546,80 

 

38 

 

Cabo de cobre flexível 
seção nominal de 2,5 

mm², peças 100m. 
Unidade 30 R$ 218,59  R$ 6.557,70 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
À AJ-DG, com a minuta retificada. Para ciência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/08/2021, 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
0935202 e o código CRC EF83EB17.
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
Atesto ciência acerca da alterações efetivadas pela

SLC, em atendimento às recomendações constantes do
Parecer 1014 (0935009).

 
Aprovo, assim, a Minuta retificada constante do

evento SEI nº 0935201.
 
À Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/08/2021, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935230 e o código CRC 86F47AF4.

0002465-43.2021.6.02.8000 0935230v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de agosto de 2021.

 

Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
1014/2021 (0935009), complementado pelo Despacho AJ-
DG 0935230, sanadas todas as diligências apontadas, aprovando a
minuta de edital retificada (0935201), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência para análise e competente
deliberação, com vistas a sugerir a abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de material de
consumo - material elétrico, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração do TRE/AL, por sua
Seção de Manutenção e Reparos, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência (0870522).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/08/2021, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937093 e o código CRC C8C5C78E.
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PROCESSO : 0002465-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : sad
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição de material de consumo - material elétrico.

 

Decisão nº 1922 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0937093.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo - material
elétrico, para atender as demandas ordinárias das Unidades
Administrativas e Cartorárias deste Tribunal durante o exercício de
2021, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração, por sua Seção de Manutenção e Reparos, conforme as
quantidades e especificações descritas no Anexo Único do Termo de
Referência (0870522).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0935201, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 1014/2021 (0935009), complementado
pelo Despacho AJ-DG 0935230, atentando-se para a recomendação
daquela unidade sobre a renumeração da minuta do edital 0934669,
que se encontra desordenada a partir do item 19. 

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/09/2021, às 18:22, 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
0938657 e o código CRC E8AA9993.

0002465-43.2021.6.02.8000 0938657v5

Decisão 1922 (0938657)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 363



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão Presidência

1922 (doc. 0938657).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2021, às 23:55, 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
0942615 e o código CRC AB56262A.

0002465-43.2021.6.02.8000 0942615v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2021.
À SLC,
 
Em complemento ao Despacho SEIC - 0923793,

retificamos o CATMAT de alguns materiais, abaixo elencados:
Item Descrição CATMAT

32 Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 16A,
3kA curva C 450064

33 Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 20A,
3kA curva C 450064

34 Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A,
3kA curva C 450064

35

Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção
circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento
(NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC,
sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para

cobertura externa PVC classe térmica 60ºC (NBR
13249).

415378

38

Cabo de cobre flexível seção nominal de 2,5 mm²,
fornecido em pelo menos três cores (as cores azul e

verde são obrigatórias), em igual proporção e
conforme cores solicitadas pelo TRE-AL, com

isolamento e cobertura em termoplástico de pvc
flexível, isolamento antichama, deslizante e

resistente a abrasão, fornecido em peças lacradas
com 100m cada peça, em conformidade com a nbr-

nm 247-3 e certificação emitida pelo INMETRO.

472310

Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4455//22002211  
 

PROCESSO Nº 0002465-43.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 07 de outubro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a aquisição de material de consumo – material elétrico, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo – material elétrico, 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 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais, deverá ser de, no mínimo, 90 
(noventa) dias. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
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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;  

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; 

Edital do PE nº 45/2021 (0948857)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 368



 
3 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada 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. 

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. 
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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 de cada 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. 

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 
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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 

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;  
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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 

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. 
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8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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 
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eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições 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 
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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:  

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; 
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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;  

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. 
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9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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 
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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 de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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. 
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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 30 
(trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante o 
seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo 
de referência; 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

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. 
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16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
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; 
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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 
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. 
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17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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: 
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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° 339030 (Material de Consumo). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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21.1. 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 por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, 
decorrentes do objeto do presente instrumento; 

c) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

d) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens 
originais dos fabricantes; 

e) Providenciar para que cada embalagem contenha etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 

f) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

g) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

h) 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; 

i) 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;  

j) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

k) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  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. 
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22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  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.  

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. 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. 

 
22.11.   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. 

 
22.12. 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. 

 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
22.14. 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; 

 
22.15. 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. 
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Maceió/AL, 23 de setembro de 2021. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

Aquisição de material de consumo necessário para atender as 
demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2021, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Promover o adequado funcionamento das Unidades deste 
Tribunal, possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que 
comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça especializada. 

2.2 Os critérios de sustentabilidades aplicados a este 
processo, já foram contemplados nas especificações de alguns materiais, a 
exemplo da designação de aquisição de lâmpadas leds, utilização de 
sensores de presença etc. Para esta aquisição proposta, a SMR entende, 
s.m.j. que não se deve estabelecer critérios de sustentabilidade, além das 
próprias especificações dos materiais que serão adquiridos, pois o 
estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam ensejar numa 
restrição de competição, indo de encontro ao principal princípio do 
procedimento licitatório que é a busca da solução mais vantajosa para a 
Administração. 

2.3 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, 
obrigatoriamente, em caixas ou embalagens originais dos fabricantes. 

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade. 

c. O recebimento provisório dos materiais estará 
condicionado ao número de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das 
adjudicadas na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

e. As notificações poderão ser realizadas por correio 
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da 
notificação via postal. 

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO I-A deste Edital. 
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5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", 
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas 
de segunda a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-
feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho ou ordem de fornecimento. 

8. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente 
após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue 
com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente 
atestada também em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu 
recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá 
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo 
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

9. PRAZO DE GARANTIA: 

90 (noventa) dias, no mínimo. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) 
e a fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

a. Advertência, em virtude do descumprimento de 
obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de 
haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 
aplicar outras mais severas; 

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) 
ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no 
cumprimento do objeto ou na substituição de materiais desconformes, 
calculado sobre o valor atualizado do material; 
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c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor 
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência 
poderão ser impostas cumulativamente com as demais; 

e. A Administração, para aplicação das sanções, 
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em 
até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

f. As multas poderão ser cumuladas e serão 
descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou 
cobradas judicialmente. 

 

 

MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA 

Chefe de Seção 
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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 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 

cabos, 150 x 3,6 mm, 
pacotes 100 unidades. 

Pacote c/ 
100 

unidades 
5 R$ 13,46 R$ 67,30 

   02 

Abraçadeira de nylon 
para amarração de 

cabos, 200 x 4,6 mm, 
pacotes 100 unidades. 

Pacote c/ 
100 

unidades 
5 R$ 26,32 R$ 131,60 

   03 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, 
com 1" e cunha de 

fixação. 

Unidade 20 R$ 1,86 R$ 37,20 

04 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo d, 
com 2" e cunha de 

fixação. 

Unidade 20 R$ 3,17 R$ 63,40 

   05 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 1”. 

Unidade 20 R$ 1,03 R$ 20,60 

   06 

Abraçadeira em aço 
para amarração de 
eletrodutos, tipo u 
simples, com 2”. 

Unidade 20 R$ 2,22 R$44,40 

07 

Canaleta sistema x, 
sem divisória com 

retentor, 5cm x 2cm, 
vara 2m, cor branco ou 

creme. 

Unidade 50 R$ 26,57 R$ 1.328,50 
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08 

 

Canaleta sistema x, 
sem divisória com 

retentor, 3cm x 3cm, 
vara 2m, cor branco ou 

creme. 

Unidade 100 R$ 23,96 R$ 2.396,00 

09 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 

no diâmetro 1 1/2”, 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 6,33 R$ 63,30 

10 

 

Curva 90 graus pvc 
rígido para eletroduto, 

no diâmetro 2”, 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 8,11 R$ 81,10 

 

11 

Luva em pvc rígido 
para eletroduto, 

diâmetro 1 1/2”, com 
entradas roscáveis, 

antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 4,15 R$ 41,50 

12 

Luva em pvc rígido 
para eletroduto, no 
diâmetro 2”, com 

entradas roscáveis, 
antichamas, cor preta. 

Unidade 10 R$ 7,05 R$ 70,50 

13 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 
1 1/2", com entradas 

roscáveis, antichamas, 
cor preta. 

Unidade 10 R$ 22,31 R$ 223,10 

14 

Eletroduto em pvc 
rígido no comprimento 
de 3 metros, diâmetro 

2", com entradas 
roscáveis, sem luva, 

antichamas. 

Unidade 10 R$ 42,01 R$ 420,10 

15 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 

amarela, dn de 25 mm. 
Unidade 5 R$ 79,38 R$ 396,90 
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16 
Eletroduto pvc flexível 
corrugado, 50 m, cor 

amarela, dn de 32 mm. 
Unidade 5 R$ 90,42 R$ 452,10 

17 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 10a, 
250v, 4x2, completa 

(com parafusos, caixa 
e espelho), cor branca. 

Unidade 40 R$ 10,35 R$ 414,00 

 

18 

 

Tomada sistema x, de 
sobrepor, abnt, 20a, 
250v, 4x2, completa 

(com parafusos, caixa 
e espelho), cor branca. 

Unidade 20 R$ 9,46 R$ 189,20 

19 

Interruptor de 01 tecla 
paralela, 10a, 250v, 
com espelho de 4x2, 
termoplástico de pvc 

rígido com contatos em 
cobre, na cor branca. 

Unidade 10 R$ 8,76 R$ 87,60 

 

20 

 

Tomada sistema x com 
conector RJ11. 

Unidade 15 R$ 26,83 R$ 402,45 

21 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 

750v, medindo 19mm 
x 20m. 

Unidade 30 R$ 11,19 R$ 335,70 

22 

Fita isolante adesiva 
antichama, uso até 

750v, medindo 19mm 
x 5m. 

Unidade 50 R$ 5,34 R$ 267,00 

23 
Haste de aterramento 

em cobre com conector 
para fio, 2m. 

Unidade 20 R$ 72,05  R$ 1.441,00 

24 
Sensor IVP de 

Iluminação 150°. 
Unidade 20 R$ 50,18 R$ 1.003,60 

   25 
Lâmpada led bivolt, 

tipo globo, base E27, 
luz branca, 20W. 

Unidade 750 R$ 16,96 R$ 12.720,00 
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26 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 16A, 2P + T. 

Unidade 10 R$ 37,08 R$ 370,80 

27 
Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T. 

Unidade 5 R$ 47,75 R$ 237,25 

 

28 

 

Módulo acoplamento 
de sobrepor industrial, 

220V, 16A, 2P + T. 
Unidade 10 R$ 31,24  R$ 312,40 

29 
Módulo acoplamento 

de sobrepor industrial, 
380V, 16A, 3P + T. 

Unidade 5 R$ 47,44  R$ 237,20 

 

   30 

 

Módulo tomada de 
sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T. 

Unidade 5 R$ 37,93 R$ 189,65 

 31 
Módulo acoplamento de 

sobrepor industrial, 
220V, 32A, 2P + T. 

Unidade 5 R$ 52,21 R$ 261,05 

   32 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
16A, 3kA curva C. 

Unidade 15 R$ 12,23 R$ 183,45 

   33 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
20A, 3kA curva C. 

Unidade 15 R$ 15,07 R$ 226,05 

34 
Disjuntor monopolar 

padrão ABNT / DIN 1P, 
25A, 3kA curva C. 

Unidade 10 R$ 14,39 R$ 143,90 

   35 

Cabo PP 4 x 2,5 mm², 
fios de cobre 

eletrolítico, seção 
circular, têmpera mole, 

classe 5 de 
encordoamento (NBR 

NM 280). 

Rolo de 
100m 

8 R$ 1.416,67 R$ 11.333,36 

   36 
Contator magnético 

para condicionador de 
ar, 25A, bobina de 

Unidade 25 R$ 153,98 R$ 3.849,50 
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220V. 

37 

Contator magnético 
para condicionador de 

ar, 32A, bobina de 
220V. 

Unidade 20 R$ 177,34 R$ 3.546,80 

 

38 

 

Cabo de cobre flexível 
seção nominal de 2,5 

mm², peças 100m. 
Unidade 30 R$ 218,59  R$ 6.557,70 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 38 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021

 

PROCESSO Nº 0002465-43.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 07 de outubro de 2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição
de material de consumo – material elétrico, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.
 
                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da
qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1- DO OBJETO
 
1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a aquisição de
material de consumo – material elétrico, conforme especificações e condições
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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 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.
 
2.2.                              O prazo de garantia dos materiais, deverá ser de, no
mínimo, 90 (noventa) dias.
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO
 
3.1.                              Poderão participar deste pregão exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
 
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas
e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
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229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” impedirá o prosseguimento no certame.
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no
SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória
Pregão, em sua forma eletrônica.

4.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do
Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio
de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
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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.
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
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6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor total de cada item ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I-A;

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na
etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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7 . 3 .                     O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada 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. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não
poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o
modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de
quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o 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.
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7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em

campo próprio do sistema.
7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

7.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes
serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da
etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o
pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço 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 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.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
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acompanhada pelos demais licitantes.
9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física
deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições
previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.

8.3.1. 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.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas,
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.
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8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível
no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando
solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.

8.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

8.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
9 – DA HABILITAÇÃO.
 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,

Edital 38 (0948859)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 408

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


linhas de fornecimento similares, dentre outros.

 

1. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação
dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de
habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
9.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação
de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

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
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própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

1.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive 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);
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
 
9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
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seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. 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.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição de cada item ofertado;
4. conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será
levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação
de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional,
o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por
extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
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10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

 

10.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus
Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.
 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal
e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
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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.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou
pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo
e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.
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14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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
n o 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 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá
ser enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL,
CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante o seu horário normal de
expediente.
 
16.2.                            O material será recebido:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo
de referência;
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
16.3.                            O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade
com as especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua
utilização.
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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 15 (quinze) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se
às sanções administrativas previstas na Seção 17.
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
17.1                 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
I  não entregar a documentação exigida no edital;
II - apresentar documentação falsa;
III - causar o atraso na execução do objeto;
IV - não mantiver a proposta;
V - falhar na execução do contrato;
VI - fraudar a execução do contrato;
VII - comportar-se de modo inidôneo;
VIII - declarar informações falsas; e
IX - cometer fraude fiscal.
17.2.                     Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
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:
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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.
 

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 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
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art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
17.12.                Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou
ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
17.13.                O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
17.13.1.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
17.14.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
 
17.14.1.            A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
 
17.15.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos

8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
do Direito Privado.
 
17.16.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
18 - DO PAGAMENTO
 
18.1.                  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo
da nota fiscal, devidamente atestada.
 
18 .2 .                   Poderão ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
 
18.3.                   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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18.4.                       O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.
 
18.5.                       Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
 
18.6.                   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
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° 339030 (Material de
Consumo).
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
20.1.                      São obrigações do Contratante:
 
a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital;
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b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;
c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas
no contrato;
d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências
para entrega do objeto;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;
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.
 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
21.1.                       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 por todos os impostos, seguros, taxas, encargos,
decorrentes do objeto do presente instrumento;
c) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos
termos da Lei;
d) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixas ou embalagens
originais dos fabricantes;
e) Providenciar para que cada embalagem contenha etiqueta com breve
descrição do material e quantidade;
f) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;
g) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
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obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação;
i) 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;
j) Indicar endereço eletrônico (e - m a i l ) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;
k) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
22.1.               Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
22.2.               Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.3.               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.
22.4.               A homologação do resultado desta licitação não implicará direito
à contratação.
22.5.               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.
22.6.               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.
22.7.               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.
22.8.               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.
22.9.               Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
22 .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
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mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
22.11.          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.
 
22.12.          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.
 
22.13.          O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
22.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
22.14.          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;
 
22.15.          Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária
do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias
oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.
 

Maceió/AL, 23 de setembro de 2021.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 
 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0948857.

Em 23 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/09/2021, às 14:40, 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
0948859 e o código CRC DC94F29D.
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S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Oppus Autoridade de Registro - Eireli; Objeto:
Prestação de serviços de emissão e fornecimento de certificados digitais do tipo A1 Subject
Alternative Name (SAN SSL / UCC) para equipamentos servidores e serviços de rede, para
atendimento das necessidades da Justiça Federal da 2ª Região; Fundamento Legal: Lei nº
10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 e Decretos nº 7.892/13 e nº 10.024/19;
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 028/2021; Crédito Orçamentário:
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.23; PTR: 168.420; Valor GLOBAL do Contrato: R$ 992,90
(novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos); Data da assinatura: 21/09/2021;
Proc. n.º TRF2-EOF-2020/00236.03; Contrato n.º TRF2-CON-2021/00054.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2021NE000325, emitida em 17/09/2021. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratado: SERVICEDESK BRASIL LTDA. Objeto: Ministrar o curso "Treinamento
Avançado do Servicedesk GLPI X ITIL, FUNSIONINVENTORY E METABASE". Modalidade de
Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho Resumido: 168417. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R$
7.000,00. Proc. nº TRF2-EOF-2021/00168.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021-RP

Processo SEI Nº 0286426-33.2021.4.03.8000.
O Pregoeiro, designado pela Portaria nº 5301, de 17/08/2021, torna público

que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico 029/2021, para registro de preços para contratação de
subscrições para Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management,
Premium (2 CPUs), para ambiente do Processo Judicial Eletrônico - Pje e seus sistemas
relacionados pelo período de 36 meses, adjudicados os itens/valor unitário à empresa
System Manager Tecnologia em Informática Ltda.: 01 e 02/R$ R$ 78.711,24.

São Paulo-SP, 23 de setembro de 2021.
ISMAEL ANTÔNIO DE PAULA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A.: 0007857-72.2021.4.04.8000. CONTRATANTE: Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
CONTRATADA: C A Legalas Treinamento Empresarial Ltda. OBJETO: ministrar os cursos
"Gestão Emocional", "Comunicação Eficaz e Assertiva para Gestão de Equipes" e
"Ferramentas de Gestão de Equipes" que fazem parte do Programa de Desenvolvimento
Gerencial (PDG) 2021. FUNDAMENTO: Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/1993, combinado
com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8666/93. PREÇO TOTAL: R$ 18.000,00.
RECONHECIMENTO: Jorge Luiz Pires de Souza, Diretor da Divisão de Compras.
RATIFICAÇÃO: Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo. DATA:
21/09/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 5170-88.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras
de acessibilidade em banheiros do térreo da Ampliação e da calçada externa do Prédio
Anexo I, pintura da garagem privativa do Edf. Sede e substituição do piso dos halls de
circulação do térreo e do 1º pavimento do Prédio Anexo I do Tribunal Regional Federal da
5ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 24/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00031-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 24/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/10/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de
divergência entre as especificações deste objeto descritas no Comprasgovernamentais e as
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/09/2021) 90031-00001-2021NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 8°Aditivo ao Contrato n°17/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
NORDESTE SUSTENTÁVEL LTDA-EPP. CNPJ n°12.414.820/0001-09. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência por mais 90 (noventa)dias, com fundamento no art.57, II, da Lei
n°8.666/1993. PAV n°002526-75.2021.4.05. 7000-TRF5ªR. Valor: R$ 556.481,04(quinhentos
e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos). Rec.
Orçamentários: PTRES n°168455, ED n°339037.02. Vigência: 30/09/2021 até 28/12/2021.
Assinatura: 20/09/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªR. e David Mello de Onofre de Araújo, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004676-52.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 500 Mbps para fins
de redundância de conexão no prédio sede do TRE/AL, conforme quantitativo e
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), por um período inicial de 12

meses, podendo ser prorrogado.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 24/09/2021 das 08h00
às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00046-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 24/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/10/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002465-43.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo - material
elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.
. Total de Itens Licitados: 38. Edital: 24/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00045-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 24/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
07/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 14/2021, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES:
União, através do TRE-AP e a empresa CONAMA CONSTRUÇÕES AMAPAENSE EIRELI ME.
Objeto: prestação de serviços de Assessoria de Comunicação. Valor do contrato: R$
284.774,88 (duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e setenta e quatro reais e oitenta
e oito centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 27/09/2021. Data de assinatura:
23/09/2021. Signatários: Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Yasmin
Araújo dos Santos, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - UASG 70003

Nº Processo: 3201/2021. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
equipamentos WEBCAM HD com o objetivo de equipar as unidades eleitorais do Estado do
Amazonas para realização de audiências, reuniões, teletrabalho e demais eventos remotos.
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 24/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida
André Araújo, N. 200, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-
5-00014-2021. Entrega das Propostas: a partir de 24/09/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/10/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/09/2021) 70003-00001-2021NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 9912271443, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO:
Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO
SEI Nº 0137733-22.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 21/09/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e as Sras. Alessandra Candice da Cruz Ferreira e Helen
Aparecida de Oliveira Cardoso, pela Contratada.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 29/2021

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
13/09/2021, .Entrega das Propostas: a partir de 13/09/2021, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/09/2021, às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de suporte e atendimento técnico aos usuários na
área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com central de atendimento
remoto e presencial aos usuários na modalidade Service Desk, bem como suporte,
sustentação e operação dos serviços e da infraestrutura de TIC e execução de tarefas de
demanda não rotineiras do Tribunal da Regional Eleitoral da Bahia

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIDEC - 23/09/2021) 070013-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0014921- 41.2021. Objeto: Contratação de serviço de publicação
de aviso de licitação, sob demanda, em jornal diário de grande circulação no
estado da Bahia e em jornal diário de grande circulação nacional, por meio de
empresa especializada do ramo jornalístico ou publicitário, junto a
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 24/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150
- Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00030-2021. Entrega das Propostas:
a partir de 24/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 07/10/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: O Edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal,
no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por
meio do telefone (71) 3373-7084.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/09/2021) 70013-00001-2021NE000001
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
À CPREG, 
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 24/09/2021, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949463 e o código CRC 66FEB7B7.

0002465-43.2021.6.02.8000 0949463v1
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Estrada do Gama, quadra E, lote 1, Bosque das Palmeiras. Serraria, Maceió - AL. CEP 57046-295 

Telefone:(82) 99197-4056 E-mail: b2bdistribuidoraal@gmail.com 

CNPJ:14.822.943/0001-04   Inscrição Estadual: 24259429-8 
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PREGÃO ELETRÔNICO 45/2021 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

A/C: Sr.(a) Pregoeiro(a)  

 

Prezados Senhores, 

 

A Empresa DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, sediada na Estrada do Gama, quadra E, lote 

1, Bosque das Palmeiras. Serraria, Maceió – AL, CEP 57046-295 e e-mail: 

b2bdistribuidoraal@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 14.822.943/0001-04, vem respeitosamente à 

presença de V.Sas., apresentar sua PROPOSTA DE PREÇOS para fornecimento do objeto do Edital 

em epígrafe, conforme segue: 

 

DADOS DO PROPONENTE: 

Razão Social: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA 

CNPJ/MF: 14.822.943/0001-04 

Endereço: Estrada do Gama, quadra E, lote 1, Bosque das Palmeiras. Serraria, Maceió - AL. CEP 57046-

2945 

Fone/fax: 82 – 3028-2392 

E-mails: b2bdistribuidoraal@gmail.com 

Pessoa para Contato: João Guilherme Lins da Fonseca Barreto Angeiras 

 

 

 

DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome: GLAUCO BARRETTO ANGEIRAS 

Cargo: Procurador  

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Casado 

Profissão: Empresário 

Endereço: Loteamento Bosque das Palmeiras, Quadra I, n° 7, Serraria, Maceió – Alagoas Cep: 57046-

519 

R.G. n.º924.245 SSP/AL 

CPF n.º788.274.344-53 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PLANILHA  

ÍTEM 
ESPECIFICAÇÕES 

DO OBJETO 
UNID 

QTDE. 
MARCA FABRICANTE 

VALOR VALOR 

TOTAL UNIT. TOTAL 

1 

Abraçadeira de 
nylon para 

amarração de 
cabos, 150 x 3,6 

mm, 

Pacote 
c/ 100 

unidades 
5 

SORTE 
LUZ 

SORTE LUZ 
 R$    

10,00  
 R$      50,00  
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pacotes 100 
unidades. 

2 

Abraçadeira de 
nylon para 

amarração de 
cabos, 200 x 4,6 

mm, 
pacotes 100 

unidades. 

Pacote 
c/ 100 

unidades 
5 

SORTE 
LUZ 

SORTE LUZ 
 R$    

20,00  
 R$    100,00  

6 

Abraçadeira em 
aço para 

amarração de 
eletrodutos, tipo 

u simples, com 2”. 

Unidade 20 SILVANA SILVANA 
 R$      
1,50  

 R$      30,00  

17 

Tomada sistema 
x, de sobrepor, 
abnt, 10a, 250v, 
4x2, completa 

(com parafusos, 
caixa e espelho), 

cor branca. 

Unidade 40 ILUMI ILUMI 
 R$      
4,67  

 R$    186,80  

18 

Tomada sistema 
x, de sobrepor, 
abnt, 20a, 250v, 
4x2, completa 

(com parafusos, 
caixa e espelho), 

cor branca. 

Unidade 20 ILUMI ILUMI 
 R$      
5,50  

 R$    110,00  

19 

Interruptor de 01 
tecla paralela, 

10a, 250v, com 
espelho de 4x2, 

termoplástico de 
pvc rígido com 

contatos em 
cobre, na cor 

branca. 

Unidade 10 ILUMI ILUMI 
 R$      
5,00  

 R$      50,00  

20 

Tomada sistema 
x com conector 

RJ11. 
Unidade 15 ILUMI ILUMI 

 R$      
6,67  

 R$    100,00  

22 

Fita isolante 
adesiva 

antichama, uso 
até 750v, 

medindo 19mm x 
5m. 

Unidade 50 SOPRANO SOPRANO 
 R$      
3,00  

 R$    150,00  

24 

Sensor IVP de 
Iluminação 150°. Unidade 20 INTELBRAS INTELBRAS 

 R$    
39,00  

 R$    780,00  
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32 

Disjuntor 
monopolar 

padrão ABNT / 
DIN 1P, 16A, 3kA 

curva C. 

Unidade 15 SOPRANO SOPRANO 
 R$      
7,00  

 R$    105,00  

33 

Disjuntor 
monopolar 

padrão ABNT / 
DIN 1P, 20A, 3kA 

curva C. 

Unidade 15 SOPRANO SOPRANO 
 R$      
6,84  

 R$    102,60  

34 

Disjuntor 
monopolar 

padrão ABNT / 
DIN 1P, 25A, 3kA 

curva C. 

Unidade 10 SOPRANO SOPRANO 
 R$      
7,00  

 R$      70,00  

38 

Cabo de cobre 
flexível seção 

nominal de 2,5 
mm², peças 

100m. 

Unidade 30 
TOTAL 
FLEX 

TOTAL FLEX 
 R$  

166,67  
 R$ 5.000,00  

               R$ 6.834,40  

 

 

1. Declaramos que a validade desta proposta é o constante no edital, a contar do envio da proposta ao órgão 

gerenciador, conforme edital. 

2. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos 

tais como: impostos, ICMS, taxas, fretes, seguros, instalações e etc. 

3. Local e Prazo de Entrega: Declaramos que o prazo de entrega dos objetos licitados será o constante no 

edital,contados da emissão da nota de empenho nos locais indicados e aprovados pelo setor responsável e 

exigência contida no edital. 

4. Declaramos que iremos efetuar a entrega dos bens e serviços em perfeitas condições, no prazo e locais 

indicados pelo comprador, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 

da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 

procedência, manual do proprietário original do fabricante, termo de garantia e relação da rede de assistência 

técnica autorizada. 

5. Declaramos expressamente que nos preços acima propostos encontram-se incluídas todas as despesas 

diretas e indiretas, tributos incidentes, impostos, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, 

frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que 

porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. 

6. Declaramos expressamente que somos empresa ME e optantes pelo simples nacional. 

7. Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital e que não possuímos vínculo 

empregatício com nenhum servidor público, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, de membros, servidores ocupantes de cargos de direção, assessoramento, 

gerência ou outros; 
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8. Empresa OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 

9. Dados bancários: Caixa Econômica Federal, Ag: 4274, Oper: 003, Conta Corrente: 661-7. 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE ATA/CONTRATO:  

Glauco Barretto Angeiras, brasileiro, casado, empresário, procurador da empresa DISTRIBUIDORA 

ANGEIRAS, portador do Registro Geral nº. 924.245 SSP/AL e CPF nº 788.274.344-53, domiciliado no 

Loteamento Bosque das Palmeiras, Quadra I, N.º 7, Serraria, Maceió – AL, CEP: 57.046-519. Telefone para 

contato (82) 999535186. Email: b2bdistribuidoraal2gmail.com. Dados bancários: Caixa Econômica Federal, 

Ag: 4274, Oper: 003, Conta Corrente: 661-7. 

 

 

 

Maceió, 07/10/2021 
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 Barão de Cotegipe Comércio e Serviços           atendimento@baraodecotegipe.com 

 

ITE

M 
DESCRIÇÃO 

UF 

QTD 

VALOR 

UNITÁTI

O 

VALOR 

TOTAL 

21 

Fita isolante adesiva antichama, uso até 

750v, medindo 19mm x 20m. MARCA 

NORTON 

 
 

 

UN 

30 R$6,33 

R$189,90 

 TOTAL GERAL R$189,90 
 

Salvador/Ba 07 DE OUTUBRO  DE 2021 

Validade da proposta 60 dias      

FAVOR VERIFICAR CATÁLOGO ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barão de Cotegipe Comércio de Materiais Elétricos e Serviços LTDA 

CNPJ: 30.508.137/0001-12 

Rua Barão de Cotegipe, Nº 91, Edf. Ghantous, Sala 102, 1º Andar – Bairro Mares 

Salvador- Bahia – CEP 40.445-000 

71 3033-0203       71 98618-0102 (Rodrigo)       71 99166-2135 (Leonardo) 

Banco Santander (Cod 033) Agência: 3076 C/C: 13.003155-4 

Inscrição Estadual: 149.020.572 

PROPOSTA PE 45/2021 UASG: 70011 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
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 Barão de Cotegipe Comércio e Serviços           atendimento@baraodecotegipe.com 

 

 

 

CATALOGOITEM 21 

 

 

FITA ISOLANTE 20MX19MM NORTON 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

INDICADO P/ISOLACAO OU COBERUTRA DE CABOS ELETRICOS E 

INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL.SUPORTA ATE 80 GRAUS C E ATE 

750 VOLTS. 
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FOX STORE LTDA 
RUA DAS AÇUCENAS – 26  BAIRRO BOA ESPERANÇA CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES CEP: 29.370-000                                                                                                                                                                                                                                                                
CNPJ: 42.240.841/0001-16   IE: 083.775.43-9   E-MAIL: LICITAR.FOX@GMAIL.COM      TEL:28-99942-3603 

 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
               ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE V. Sª. ESTAMOS ENVIANDO NOSSOS PREÇOS PARA A VENDA DOS 
PRODUTOS PARA ESTA INSTITUIÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2021) CONFORME SEGUE ABAIXO: 
 

ITEM PRODUTO MARCA QUANTIDADE UNIDADE  V.UNITÁRIO  V.TOTAL 

3 

Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, 
tipo d, com 1" e cunha de fixação. 
LINK PARA CONSULTA: 
http://www.thelmar.com.br/produto/21/abracadeira-
d-cunha-chaveta  THELMAR 20 UNIDADE  R$          1,86  R$ 37,20 

4 

Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, 
tipo d, com 2" e cunha de fixação. 
LINK PARA CONSULTA: 
http://www.thelmar.com.br/produto/21/abracadeira-
d-cunha-chaveta  THELMAR 20 UNIDADE  R$          3,17  R$ 63,40 

5 

Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, 
tipo u simples, com 1”. 
LINK PARA CONSULTA: 
http://www.thelmar.com.br/produto/38/abracadeira-
u-omega-simples  THELMAR 20 UNIDADE  R$          1,03  R$ 20,60 

9 

Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 
1 1/2”, entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
LINK PARA CONSULTA: 
https://andaluz.ind.br/produto/curva-90o-eletroduto-
roscavel/  ANDALUZ 10 UNIDADE  R$          6,00  R$ 60,00 

10 

Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 
2”, entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
LINK PARA CONSULTA: 
https://andaluz.ind.br/produto/curva-90o-eletroduto-
roscavel/  ANDALUZ 10 UNIDADE  R$          8,11  R$ 81,10 

11 

Luva em pvc rígido para eletroduto, diâmetro 1 1/2”, 
com entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
LINK PARA CONSULTA: 
https://andaluz.ind.br/produto/luva-eletroduto-
roscavel/  ANDALUZ 10 UNIDADE  R$          4,15  R$ 41,50 

15 

Eletroduto pvc flexível corrugado, 50 m, cor amarela, dn 
de 25 mm. 
LINK PARA CONSULTA:  ANDALUZ 5 UNIDADE  R$        79,38  R$ 396,90 

16 

Eletroduto pvc flexível corrugado, 25 m, cor amarela, 
dn de 32 mm. 
LINK PARA CONSULTA: 
https://andaluz.ind.br/produto/linha-leve-amarelo/  ANDALUZ 5 UNIDADE  R$        90,42  R$ 452,10 

23 

Haste de aterramento em cobre com conector para fio, 
2m. 
LINK PARA CONSULTA: 
https://www.olivosa.com.br/haste-de-aterramento-
padrao  OLIVO 20 UNIDADE  R$        44,00  R$ 880,00 

31 

Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 
32A, 2P + T. LINK PARA CONSULTA: 
https://www.soprano.com.br/produtos/materiais-
eletricos/plugues-e-tomadas-industriais/plugues-e-
tomadas-industriais-ip44/05167.3256.44_acop-acs-
3256-32a-2pt-220240vca-ip44-6h  SOPRANO 5 UNIDADE  R$        30,00  R$ 150,00 
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35 

Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção 
circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento 
(NBR NM 280). LINK PARA CONSULTA: 
https://www.sil.com.br/pt/produtos/cabos-
flex%C3%ADveis/cabo-silflex-pp-500-v-e-pp-plano-
500-v.aspx  SIL 8 

Rolo de 
100m  R$  1.050,00  R$ 8.400,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS: DEZ MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS R$ 10.582,80 

 
VALIDADE PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 

PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAS: CONFORME EDITAL 

PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO SICOOB  (756)  
          AGÊNCIA: 3010     CONTA CORRENTE: 139.808-3 

 
 

DECLARAÇÃO 

DECLARO QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS TRIBUTOS E ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA 
INCIDENTES SOBRE O OBJETO DESTE PREGÃO, NADA MAIS SENDO LÍCITO PLEITEAR A ESSE TÍTULO TENDO TOTAL CONHECIMENTO E 
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL DE PREGÃO E SEUS ANEXOS. 

 
CONCEIÇÃO DO CASTELO, 07 DE OUTUBRO DE 2021. 
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Ao Órgão 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Pregão Eletrônico N° 452021. Apresentamos nossa proposta 
de preços. PROPOSTA J2R 0126A-21

Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total
26 MÓDULO  TOMADA  DE  SOBREPOR

INDUSTRIAL, 220V, 16A, 2P + T.
UNIDADE 10,00 19,70 197,00

MARCA: STARK ELECTRIC
FABRICANTE: STARK ELECTRIC
MODELO/VERSÃO: 159001

27 MÓDULO  TOMADA  DE  SOBREPOR
INDUSTRIAL, 380V, 16A, 3P + T.

UNIDADE 5,00 24,20 121,00

MARCA: STARK ELECTRIC
FABRICANTE: STARK ELECTRIC
MODELO/VERSÃO: 159006

28 MÓDULO  ACOPLAMENTO  DE  SOBREPOR
INDUSTRIAL, 220V, 16A, 2P + T.

UNIDADE 10,00 18,22 182,20

MARCA: STARK ELECTRIC
FABRICANTE: STARK ELECTRIC
MODELO/VERSÃO: 158001

29 MÓDULO  ACOPLAMENTO  DE  SOBREPOR
INDUSTRIAL, 380V, 16A, 3P + T.

UNIDADE 5,00 18,22 91,10

MARCA: STARK ELECTRIC
FABRICANTE: STARK ELECTRIC
MODELO/VERSÃO: 158001

30 MÓDULO  TOMADA  DE  SOBREPOR
INDUSTRIAL, 220V, 32A, 2P + T.

UNIDADE 5,00 26,72 133,60

MARCA: STARK ELECTRIC
FABRICANTE: STARK ELECTRIC
MODELO/VERSÃO: 158010

36 CONTATOR,  TENSÃO  TRABALHO:  220  V,
CORRENTE  TRABALHO:  25  A,  APLICAÇÃO:  AR
CONDICIONADO,  POTÊNCIA  NOMINAL:  7,5  CV,
NÚMERO  E  TIPO  DE  CONTATOS  PRINCIPAIS:
1NA, NÚMERO PÓLOS: 3, MODELO1: CWM25.10
(WEG)

UNIDADE 25,00 63,45 1.586,25

MARCA: STARK ELECTRIC
FABRICANTE: STARK ELECTRIC
MODELO/VERSÃO: CJX2-2510

37 CONTATOR, TENSÃO NOMINAL BOBINA: 220 V,
FREQUÊNCIA:  60  HZ,  APLICAÇÃO:  AR
CONDICIONADO,  MODELO:  CWM32  (WEG),
NÚMERO  E  TIPO  DE  CONTATOS  PRINCIPAIS:
4NA,  CORRENTE  TÉRMICA  NOMINAL:  32  A,
SISTEMA  FIXAÇÃO:  EM  TRILHO  DIN,  NÚMERO
PÓLOS: 4

UNIDADE 20,00 81,94 1.638,80

MARCA: STARK ELECTRIC
FABRICANTE: STARK ELECTRIC
MODELO/VERSÃO: CJX2-3210

Valor total da proposta: 3.949,95

O valor total dessa proposta é de R$3.949,95 (três mil e novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
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Ao Órgão 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Pregão Eletrônico N° 452021. Apresentamos nossa proposta 
de preços. PROPOSTA J2R 0126A-21

Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total

Dados Comerciais:
Informações Bancarias:
    Banco: BANCO DO BRASIL - TRAMANDAÍ
    Conta: 28.678-8 
    Agência: 2733-2

Condições Comerciais:
    Validade da proposta: 120(cento e vinte)dias
    Prazo de entrega: Cfe. edital
    Prazo para pagamento: cfe. edital
    Prazo de garantia: 12 meses
Alíquota ICMS(SimplesNacional): 2,83%

Declaramos ainda, que os valores ofertados estão inclusos todos os impostos, bem como, despesas operacionais de frete, transporte e
embalagens.Material ofertado de procedência importado(made China), cabendo a
Observações:

Tramandaí/RS, 7 de Outubro de 2021

Representante Legal

 

Julio Cezar Gerzson Jardim

RG:4009404452 CPF:306.547.000-44
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Telefone: (11) 9 6631-1063 / (11) 3589-7519 nauires@voltele.com.br
www.voltele.com.br
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Ao Órgão 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Pregão Eletrônico N° 452021. Apresentamos nossa proposta 
de preços.

Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total
7 CANALETA  SISTEMA  X,  SEM  DIVISÓRIA  COM

RETENTOR,  5CM  X  2CM,  VARA  2M,  COR
BRANCO OU CREME.

UNIDADE 50,00 18,59 929,50

MARCA: PLUZIE
FABRICANTE: PLUZIE
MODELO/VERSÃO: 9161

8 CANALETA  SISTEMA  X,  SEM  DIVISÓRIA  COM
RETENTOR,  3CM  X  3CM,  VARA  2M,  COR
BRANCO OU CREME.

UNIDADE 100,00 17,95 1.795,00

MARCA: PERLEX
FABRICANTE: PERLEX
MODELO/VERSÃO: 5601BR

12 LUVA EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, NO
DIÂMETRO  2,  COM  ENTRADAS  ROSCÁVEIS,
ANTICHAMAS, COR PRETA.

UNIDADE 10,00 1,96 19,60

MARCA: WALTUBO
FABRICANTE: WALTUBO
MODELO/VERSÃO: 25

13 ELETRODUTO  EM  PVC  RÍGIDO  NO
COMPRIMENTO  DE  3  METROS,  DIÂMETRO  1
1/2",  COM  ENTRADAS  ROSCÁVEIS,
ANTICHAMAS, COR PRETA.

UNIDADE 10,00 18,80 188,00

MARCA: WALTUBO
FABRICANTE: WALTUBO
MODELO/VERSÃO: 14

14 ELETRODUTO  EM  PVC  RÍGIDO  NO
COMPRIMENTO  DE  3  METROS,  DIÂMETRO  2",
COM  ENTRADAS  ROSCÁVEIS,  SEM  LUVA,
ANTICHAMAS.

UNIDADE 10,00 20,24 202,40

MARCA: WALTUBO
FABRICANTE: WALTUBO
MODELO/VERSÃO: 15

Valor total da proposta: 3.134,50

O valor total dessa proposta é de R$3.134,50 (três mil e cento e trinta e quatro reais e cinqüenta centavos).

Dados Comerciais:
Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 16.622-7
Agencia: 3039-2

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: até 30 dias
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: 12 meses
Observações:
Declaramos expressamente que todos os tributos, fretes, custos e demais despesas correm por conta da proponente e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Estamos cientes que é nossa responsabilidade manter os dados cadastrais sempre atualizados.
São Paulo, 7 de Outubro de 2021
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Representante Legal

 

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS

RG:MG-3.622.204 CPF:522.869.676-87
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
Sr. Chefe SMR.
 
Solicito o pronunciamento de V.Sª quanto à

conformidade das  propostas melhores classificadas no
Pregão 45/2021, eventos sei nºs:
1. 0956380
2. 0956381
3. 0956382
4. 0956383
5. 0956384
6. 0956385

Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/10/2021, às 07:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956386 e o código CRC B8928F6E.

0002465-43.2021.6.02.8000 0956386v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5194 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0956386, após

análise das propostas, temos a esclarecer:
 
a) Proposta da empresa DISTRIBUIDORA

ANGEIRAS EIRELI (0956380),  abrangendo os itens 01, 02,
06, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 33, 34 e 38 está em
conformidade com o Termo de Referência (0870522) e o Edital
do Pregão n° 45/2021 (0948857);

 
b) Proposta da empresa Barão de Cotegipe

Comércio de Materiais Elétricos e Serviços LTDA (0956381), 
abrangendo os itens 21 está em conformidade com o Termo de
Referência (0870522) e o Edital do Pregão n° 45/2021
(0948857);

 
c) Proposta da empresa Fox Store Ltda (0956382), 

abrangendo os itens 03, 04, 05, 09, 10, 11, 15, 23, 31 e 35
está em conformidade com o Termo de Referência (0870522) e
o Edital do Pregão n° 45/2021 (0948857). Porém, o item 16
da referida proposta está em DESACORDO com o Termo de
Referência, pois o TR descreve que a unidade de eletroduto
DN de 32mm deve ter 50 metros e a proposta apresenta um
comprimento de somente 25 metros; 

 
d) Proposta da empresa J2R AUTOMAÇÃO LTDA -

EIRELI (0956383),  abrangendo os itens 26, 27, 28, 29, 30, 36
e 37 está em conformidade com o Termo de Referência
(0870522) e o Edital do Pregão n° 45/2021 (0948857);
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e) Proposta da empresa LicitaOnline EIRELI

(0956384),  abrangendo o item 25 possui espeficicação em
conformidade com o Termo de Referência (0870522) e o Edital
do Pregão n° 45/2021 (0948857), porém no DOCUMENTO
DA PROPOSTA existe um erro material nas quantidades, pois
o Termo de Referência requer 750 (setecentos e cinquenta
unidades) e a proposta apresenta 30 (trinta)
unidades. Todavia, o valor final apresentado pela licitante,
corresponde a multiplicação de 750 und * Preço Unitário de
R$ 14,32, totalizando R$ 10.740,00 (dez mil, setecentos e
quarenta reais);

 
f) Proposta da empresa VOLTELE - NAUIRES

ANTONIO DOS SANTOS - EPP (0956385),  abrangendo os
itens 07, 08, 12, 13 e 14 está em conformidade com o Termo
de Referência (0870522) e o Edital do Pregão n° 45/2021
(0948857);

 
Prestadas as informações acima, devolvemos os

presentes autos para continuidade da contratação.
 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 11/10/2021, às 11:51, 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
0957381 e o código CRC 04BEB847.

0002465-43.2021.6.02.8000 0957381v14
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara que, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar

Proposta EMPRESA ANGEIRAS DECLARAÇÕES COMPRASNET (0958517)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 453

javascript:self.print()


13/10/2021 12:14 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Cota_Aprendizagem.asp?prgCod=982525&prpCod=14723815 1/1

  

 

 
 

Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 45/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 14.822.943/0001-04 - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

Maceió, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 14.822.943/0001-04 - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI 

06 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara que, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 45/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 14.822.943/0001-04 - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

Maceió, 06 de Outubro de 2021.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 14.822.943/0001-04 - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI 

06 de Outubro de 2021.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.822.943/0001-04, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Maceió, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.822.943/0001-04

Certidão nº: 15307853/2021

Expedição: 11/05/2021, às 14:10:28

Validade: 06/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.822.943/0001-04, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 11/10/2021 15:46:44 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI 

CNPJ: 14.822.943/0001-04 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 

 

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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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11/10/2021 15:49 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=14822943000104&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

14822943000104

Data da consulta: 11/10/2021 15:48:31 
Data da última atualização: 11/10/2021 12:02:15

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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 20/09/2021  003137399 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003137399  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 DISTRIBUIDORA   ANGEIRAS   EIRELI,   residente   na   ESTRADA   DO   GAMA,   BOSQUE   DAS   PALMEIRAS, 
 QUADRA E, LOTE 1, SERRARIA, CEP: 57046-295, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 14.822.943/0001-04 * 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, segunda-feira, 20 de setembro de 2021 às 10h32min. 

                      003137399 
 PEDIDO N°:  
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDETUR

Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Documento Emitido pela Internet

Dados da Empresa

Nome Empresarial

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS & CIA LTDA

NIRE

27200638532

Último Arquivamento

Numero

20180094521

Data

14/05/2018

Numero Protocolo

180131826

Local, Data

Maceió, terça-feira, 29 de maio de 2018
EDVALDO MAIORANO DE LIMA

Secretário(a) Geral

Dados da Certidão

Data de Expedição

29/05/2018

Hora de Expedição

14:48:34

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.

Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Certidão, e informe o número do protocolo.
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Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-40 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.

Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.
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Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-40 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.

Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.
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Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE:
27600458850

CNPJ: 
14822943000104

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (de Natureza Empresária)

Último Arquivamento
Data: 22/06/2020

Número:

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2000643010

Arquivamentos solicitado:

Número: Data: Ato:

27600176013 25/11/2011 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 03/09/2020, às 10:19:15 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código DKJKAHEJ.

Edvaldo Maiorano de Lima

Secretário Geral

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDETUR
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

ALC2000643010

Proposta EMPRESA ANGEIRAS CERTIDÕES ATO CONSTITUTIVO (0958521)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 474



Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-40 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.

Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.
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Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-40 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.

Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

Proposta EMPRESA ANGEIRAS CERTIDÕES ATO CONSTITUTIVO (0958521)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 476



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: 14.822.943/0001-04 DUNS®: 895337130
Razão Social: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
Nome Fantasia: B2B
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
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 19/02/2022
FGTS 28/10/2021
Trabalhista Validade: 05/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/05/2021 (*)

Receita Municipal Validade: 19/04/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

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: 11/10/2021 15:39 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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20/09/2021 10:18 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 14.822.943/0001-04
Razão Social:DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
Endereço: EST DO GAMA SN QD EL1 BOSQ PALMEIR / SERRARIA / MACEIO / AL /

57046-295

 
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:10/09/2021 a 09/10/2021 
 
Certificação Número: 2021091001392631966000

Informação obtida em 20/09/2021 10:15:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

Certidão EMPRESA ANGEIRASJ SICAF GERAL (0958533)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 478



06/10/2021 17:27 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 14.822.943/0001-04
Razão Social:DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
Endereço: EST DO GAMA SN QD EL1 BOSQ PALMEIR / SERRARIA / MACEIO / AL /

57046-295

 
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:29/09/2021 a 28/10/2021 
 
Certificação Número: 2021092901444145200465

Informação obtida em 06/10/2021 17:26:46

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

Certidão EMPRESA ANGEIRASJ SICAF GERAL (0958533)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 479



N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0105137/21-94

Inscrição        
0901436497                                                                     
Contribuinte
DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

CPF/CNPJ
14.822.943/0001-04

Situação Cadastral
Ativa

Endereço
RUA DO GAMA, S/N  - COMPLEMENTO: S/N QUADRA E;LOTE 1 BOSQ DAS 
PALMEIRAS;, BAIRRO SERRARIA, MACEIO/AL - CEP: 57.046-295

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de 
Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 
de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao 
presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado 
inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 07 de Setembro de 2021

Válida até: 06/12/2021

Código de autenticidade: FBC02BD4EBC74895
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de 
Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 09:33:24 do dia 17/09/2021

Código de controle da certidão: 4F9A-20D4-B5D5-4686

Certidão fornecida para o CNPJ: 14.822.943/0001-04

Válida até 16/11/2021

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
CNPJ: 14.822.943/0001-04 

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:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:22 do dia 14/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/10/2021.
Código de controle da certidão: D35C.1C3C.76A1.E847
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nome Fantasia: B2B

Razão Social: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

CNPJ: 14.822.943/0001-04

Atividade Principal: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 -
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de
concreto, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4930-2/02 -
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/99 - Comércio atacadista de
outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4330-4/99 -
Outras obras de acabamento da construção, 2071-1/00 - Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas,
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de
construção em geral, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/02
- Comércio varejista de madeira e artefatos, 1622-6/02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças
de madeira para instalações industriais e comerciais, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de
metal, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

Município: Maceió Endereço: ESTRADA do Gama, S/N, Serraria, QUADRA E;LOTE 1 BOSQ DAS
PALMEIRAS;

CEP: 57046295

Local e data: Maceió, segunda, 12 de agosto de 2019

Código de Autenticidade: 19XPA2OKUK
EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento
empresarial

Número 901436497

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
Secretaria Municipal de Economia

 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE

MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA
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 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
 Superintendência de Receita Estadual - SRE
 Secretaria Adjunta da Receita Estadual Maceió / AL
 Diretoria de Cadastro Terça-feira, 31 de Agosto de 2021

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto à SEFAZ a sua atualização cadastral. 
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade
dos dados contidos.

 

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ 
 Secretaria Especial da Receita Estadual 
 Superintendência Especial da Receita Estadual 
 Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional
 

 
NÚMERO CACEAL 
242.59429-8 
CNPJ/CPF 
14.822.943/0001-04

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

INÍCIO DE ATIVIDADE 
04/01/2012 
OPTANTE PELO SIMPLES ? 
NÃO

 
RAZÃO SOCIAL 
DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI 

 
NOME DE FANTASIA 
B2B 

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (PRINCIPAL) 
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
4754701 - Comércio varejista de móveis 
4755501 - Comércio varejista de tecidos 
4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
4742300 - Comércio varejista de material elétrico 
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
4330499 - Outras obras de acabamento da construção 
4399103 - Obras de alvenaria 
2330304 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
2071100 - Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 
2512800 - Fabricação de esquadrias de metal 
1622602 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

 
LOGRADOURO 
EST DO GAMA 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
QUADRAE LOTE 1 BOSQ DAS
PALMEIRAS 

 
CEP 
57046-295 

BAIRRO/DISTRITO 
SERRARIA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
31/8/2021 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
B2BDISTRIBUIDORAAL@GMAIL.COM 

 

Data de Emissão: Terça, 31 de Agosto de 2021, às 16:18:02 (data e hora de Brasília).
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Para qualquer sugestão ligar para:

 
 | 

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização
cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.822.943/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/11/2011

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
B2B

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
20.71-1-00 - Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
EST DO GAMA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRAE LOTE 1 BOSQ DAS PALMEIRAS

CEP
57.046-295

BAIRRO/DISTRITO
SERRARIA

MUNICÍPIO
MACEIO

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO
B2BDISTRIBUIDORAAL@GMAIL.COM

TELEFONE
(82) 1111-1111/ (82) 2222-2222

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/11/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/04/2021 às 14:25:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.822.943/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/11/2011

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
EST DO GAMA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRAE LOTE 1 BOSQ DAS PALMEIRAS

CEP
57.046-295

BAIRRO/DISTRITO
SERRARIA

MUNICÍPIO
MACEIO

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO
B2BDISTRIBUIDORAAL@GMAIL.COM

TELEFONE
(82) 1111-1111/ (82) 2222-2222

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/11/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/04/2021 às 14:25:27 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

 CONSULTAR QSA  VOLTAR  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.822.943/0001-04
Razão Social: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

ESTRADA DO GAMA, S/N - QUADRAE LOTE 1 BOSQ DAS PALMEIRAS - SERRARIA -
Maceió / Alagoas

Emitido em: 11/10/2021 15:40 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 14.822.943/0001-04 DUNS®: 895337130
Razão Social: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
Nome Fantasia: B2B
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 300.000,00 Data de Abertura da Empresa: 28/11/2011
CNAE Primário: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EM GERAL

CNAE Secundário 1: 1622-6/02 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE
CNAE Secundário 2: 2071-1/00 - FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS
CNAE Secundário 3: 2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
CNAE Secundário 4: 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
CNAE Secundário 5: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 6: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 7: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 8: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 9: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 10: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 11: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 12: 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 13: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 14: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 15: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 16: 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 17: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 18: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 19: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 20: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E

Emitido em: 11/10/2021 15:41 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 21: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 22: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS

Dados para Contato
CEP: 57.046-295
Endereço: ESTRADA DO GAMA, S/N - QUADRAE LOTE 1 BOSQ DAS PALMEIRAS -
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 11111111 Telefone: (82) 22222222
E-mail: B2BDISTRIBUIDORAAL@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
117.583.584-67CPF:

Nome: JOAO GUILHERME LINS DA FONSECA BARRETTO ANGEIRAS

Dados do Responsável pelo Cadastro
117.583.584-67CPF:

Nome: JOAO GUILHERME LINS DA FONSECA BARRETTO ANGEIRAS
E-mail: B2Bdistribuidoraal@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 117.583.584-67 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOAO GUILHERME LINS DA FONSECA BARRETTO ANGEIRAS
Número do Documento: 37140752 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 28/12/2016 Data de Nascimento: 25/08/1998
Filiação Materna: ISABELA LINS DA FONSECA BARRETTO ANGEIRAS
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.046-296
Endereço: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, 1 - QUADRA E - SERRARIA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (00) 00000000 Telefone: (82) 999535186
E-mail: B2Bdistribuidoraal@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

Emitido em: 11/10/2021 15:41 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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13/10/2021 12:16 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=982525&prpCod=14721951 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, inscrita no CNPJ nº 30.508.137/0001-12,
declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do
inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Salvador, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=982525&prpCod=14721951&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, inscrita no CNPJ nº 30.508.137/0001-12,
declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Salvador, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=982525&prpCod=14721951 1/1

  

 

 
 

Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, inscrita no CNPJ nº 30.508.137/0001-12,
declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Salvador, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011

LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO, como representante devidamente constituído de 30.508.137/0001-12 - BARAO
DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER doravante denominado BARAO DE COTEGIPE COMERCIO
DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Salvador, em 06 de Outubro de 2021. 

LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, inscrita no CNPJ nº 30.508.137/0001-12,
declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Salvador, 06 de Outubro de 2021.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 45/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 30.508.137/0001-12 - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER

Salvador, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar

Certidão EMPRESA BARÃO DECLAREÇÕES COMPRASNET (0958542)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 497

javascript:self.print()


13/10/2021 12:16 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=982525&prpCod=14721951&codUasg=70011&nomUasg=T… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ nº 30.508.137/0001-12, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 06 de Outubro de 2021.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 30.508.137/0001-12 - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 

06 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS

LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.508.137/0001-12

Certidão nº: 35205273/2021

Expedição: 11/10/2021, às 16:04:07

Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E

SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

30.508.137/0001-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 11/10/2021 16:02:23 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E 

SERVICOS LTDA 

CNPJ: 30.508.137/0001-12 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 

 

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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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11/10/2021 16:00 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=30508137000112&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

30508137000112

Data da consulta: 11/10/2021 16:00:02 
Data da última atualização: 11/10/2021 12:02:15

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29204516085 em 21/05/2018
Protocolo 189172657 de 11/05/2018
Nome da empresa BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA NIRE 29204516085
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 135754292211160 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

21/05/2018
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Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29204516085 em 21/05/2018
Protocolo 189172657 de 11/05/2018
Nome da empresa BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA NIRE 29204516085
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 135754292211160 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

21/05/2018
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Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29204516085 em 21/05/2018
Protocolo 189172657 de 11/05/2018
Nome da empresa BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA NIRE 29204516085
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 135754292211160 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

21/05/2018
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Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29204516085 em 21/05/2018
Protocolo 189172657 de 11/05/2018
Nome da empresa BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA NIRE 29204516085
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 135754292211160 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

21/05/2018

Certidão EMPRESA BARAO TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0958550)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 517



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29204516085 em 21/05/2018
Protocolo 189172657 de 11/05/2018
Nome da empresa BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA NIRE 29204516085
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 135754292211160 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

21/05/2018

 

 

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

NIRE 29204516085

CNPJ 30.508.137/0001-12

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2018

090 - CONTRATOEVENTO

090 - CONTRATOATO

189172657 - 11/05/2018PROTOCOLO

BAR O DE COTEGIPE COM RCIO DE MATERIAIS EL TRICOS E SERVI OS LTDANOME DA EMPRESA

189172657           

TERMO DE AUTENTICA O

MATRIZ

EVENTOS

_________________________________________
H LIO PORTELA RAMOS

Secret rio Geral

 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: 30.508.137/0001-12 DUNS®: 947778203
Razão Social: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E

SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/01/2022
FGTS 18/10/2021
Trabalhista Validade: 08/01/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/10/2021
Receita Municipal Validade: 27/12/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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: 11/10/2021 15:55 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 30.508.137/0001-12
Razão Social: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E

SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:

RUA BARAO DE COTEGIPE, 91 - EDF. GHANTOUS SALA 102 - MARES - Salvador /
Bahia

Emitido em: 11/10/2021 15:56 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.508.137/0001-12 DUNS®: 947778203
Razão Social: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E

SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/05/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 70.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/05/2018
CNAE Primário: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

CNAE Secundário 1: 2539-0/01  - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
CNAE Secundário 2: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 3: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 4: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 5: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 6: 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
CNAE Secundário 7: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 8: 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
CNAE Secundário 9: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 10: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 11: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 12: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 13: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 14: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES

Dados para Contato
CEP: 40.445-000
Endereço: RUA BARAO DE COTEGIPE, 91 - EDF. GHANTOUS SALA 102 - MARES
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 30330203
E-mail: ATENDIMENTO@BARAODECOTEGIPE.COM

Emitido em: 11/10/2021 15:57 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

41
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal
051.566.565-79CPF:

Nome: LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

Dados do Responsável pelo Cadastro
051.566.565-79CPF:

Nome: LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO
E-mail: atendimento@baraodecotegipe.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 427.641.144-00 Participação Societária: 50,00%
Nome: ROSIETE DA ROCHA
Número do Documento: 1168142334 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 11/03/2003 Data de Nascimento: 19/06/1965
Filiação Materna: DIVA CABRAL DE MELO
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 41.275-126
Endereço: TRAVESSA JARDIM CAMPINAS, 47 - CAMPINAS DE PIRAJA
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 32113819 Telefone: (71) 986180102
E-mail: bcomercioeservicos@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 051.566.565-79 Participação Societária: 50,00%
Nome: LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO
Número do Documento: 1280584807 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 28/10/2015 Data de Nascimento: 09/05/1990
Filiação Materna: ZORAIDE ARAGAO PINTO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 40.450-290
Endereço: RUA BOA VISTA, 110 - URUGUAI
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 91662135 Telefone: (71) 991662135
E-mail: bcomercioeservicos@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

Emitido em: 11/10/2021 15:57 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Materiais
4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO
5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO
5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE
ISOLAMENTO TÉRMICO
5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO
5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
8910 - OVOS E LATICÍNIOS
8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES
Serviços
1180 - Ensaios Elétricos
1210 - Inspeções e Testes em Materiais e Equipamentos Elétricos
1228 - Inspeções e Testes em Equipamentos Elétricos em Operação
1350 - Obras Civis de Parques e Praças
1368 - Obras Civis de Reflorestamento
1392 - Obras Civis de Pavimentação de Concreto
1414 - Obras Civis de Pavimentação Poliedrica
1449 - Obras Civis de Fundações Diretas
1457 - Obras Civis de Fundações em Estacas de Concreto
1465 - Obras Civis de Fundações em Estacas Metálicas
1473 - Obras Civis de Fundações em Tubulões
1490 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado
1520 - Obras Civis de Estruturas Pré-Moldadas
1570 - Instalações Prediais Eletrônicas (Obras Civis)
1589 - Instalações Prediais de Comunicação (Obras Civis)
1619 - Obras Civis de Edificação Prediais
1635 - Obras Civis - Demolições
1660 - Obras Civis de Recuperação Estrutural - Concreto Projetado
1678 - Obras Civis de Recuperação Estrutural - Estruturas Metálicas
1686 - Obras Civis de Muros de Arrimo
1708 - Obras Civis de Muros de Gabiões
1716 - Obras Civis de Paredes Diafragma

Emitido em: 11/10/2021 15:57 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Serviços
1724 - Injeções de Cimento (Obras Civis)
1759 - Obras Civis de Pontes e Viadutos - Concreto
1767 - Obras Civis de Pontes e Viadutos - Metálicos
1783 - Obras Civis de Rodovias / Estacionamento
1791 - Obras Civis de Ferrovias, Pátios e Terminais
1821 - Obras Civis de Barragens de Concreto (Estrutural,  Gravidadee Concreto Rolado)
1830 - Obras Civis - Barragens de Enrroçamento
1880 - Obras Civis de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sani-tário e Despejo Industrial
1910 - Obras Civis - Subestações Energia Elétrica
1937 - Obras Civis de Linhas de Distribuição de Energia Elétrica
1945 - Obras Civis de Redes de Telecomunicações
1953 - Obras Civis de Jardins e Áreas Gramadas
1970 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos
2585 - Manutenção de Paineis Elétricos
2720 - Manutenção de Instrumentos Elétricos
4383 - Obras Civis de Instalação de Elevadores
4545 - Obras Civis de Edificações Residenciais e Comerciais
4553 - Obras Civis de Edificações Industriais
4561 - Obras Civis de Escavação
5622 - Obras Civis Públicas ( Construção )
9695 - Solda - Oxigênio
9709 - Solda - Elétrica
12580 - Manutenção e Reparo em Sistema Elétrico de Motocicleta
12807 - Buffet
13455 - Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral
13544 - Lavagem de Veículo Automotivo
13617 - Polimento Manual em Pintura Tipo Automotiva
13625 - Pintura Automotiva - Polimento Mecanizado
13641 - Obras Civis de Piscinas - Concreto Armado
13650 - Obras Civis de Piscinas - Fibra de Vidro
14214 - Solda por Fricção
17140 - Obras Civis - Concretagem
17493 - Solda - Exotérmica
18694 - Solda Plástica
20338 - Manutenção Elevador Hidráulico/Elétrico - Veículo Automotivo
23060 - Fiscalização Obras Civis

Emitido em: 11/10/2021 15:57 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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13/10/2021 12:20 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=982525&prpCod=14722772 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.247.600/0001-10, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Tramandai, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.247.600/0001-10, declara para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Tramandai, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.247.600/0001-10, declara que, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Tramandai, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar

Certidão EMPRESA J2R DECLARAÇÕES COMPRASNET (0958554)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 527

javascript:self.print()


13/10/2021 12:21 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Cota_Aprendizagem.asp?prgCod=982525&prpCod=14722772 1/1

  

 

 
 

Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.247.600/0001-10, declara sob as penas da Lei, que cumpre
a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Tramandai, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.247.600/0001-10, declara sob as penas da Lei, que cumpre
a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Tramandai, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 45/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI

Tramandai, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI 

06 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ nº 30.247.600/0001-10, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Tramandai, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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J2R Automação Ltda - Eireli 
 

AV Beira Mar, 1850 – Nova Tramandaí/RS CEP 95593-000 Fone: (51) 3669.1086 
CNPJ 30.247.600/0001-10  Insc. Est.:145/0121974 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC XXXIII DA CF 

 

 Declaro, sob as penas da  Lei, para fins desta contratação que a 
empresa J2R Automação Ltda- Eireli(CNPJ 30.247.600/0001-10), cumpre com 
o disposto ao Inciso XXXIII, do artigo sétimo da Constituição Federal de 
05/10/1988. 

Art. 7º. Inc XXXIII da Constituição federal – “proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos.” 

 

Ressalva: (  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz. 

 

 

Tramandaí, 05 de outubro de 2020. 

 

 

Julio Cezar Gerzson Jardim 

CPF 306547000-44 

Proprietário 
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J2R Automação Ltda - Eireli 
 

AV Beira Mar, 1850 – Nova Tramandaí/RS CEP 95593-000 Fone: (51) 3669.1086 
CNPJ 30.247.600/0001-10  Insc. Est.:145/0121974 

  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE  

  

  

_  

  

A J2R Automação Ltda- EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta 
Comercial em 19/04/2018, NIRE 43600339527, CNPJ 30.247.600/0001-10, 
estabelecida na AV Beira Mar, 1850, bairro Nova Tramandaí, cida de 
Tramandaí/RS  e CEP 95593-000 declara, sob as penas da Lei, que:  

  

1. Se enquadra na condição de (Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte), nos termos da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.   

2. A receita bruta, nos termos da Lei Complementar 123/2006, auferida no 
último ano calendário 2019 foi de R$ 488.715,62(Quatrocentos e Oitenta e 
Oito Mil Setencentos e Quinze Reais, sessenta e Dois Centavos).   

3. A pessoa jurídica não se enquadra em nenhuma das hipóteses abaixo, nos 
termos da Lei Complementar 123/2016:  

I -  de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

II -  que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 
jurídica com sede no exterior;  

III -  de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como 
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico 
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, em que a receita bruta 
global ultrapasse o limite para obtenção do benefício;  

IV -  cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do 
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, em 
que a receita bruta global ultrapasse o limite para obtenção do benefício;  

V –  cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 
jurídica com fins lucrativos, em que a receita bruta global ultrapasse o limite 
para obtenção do benefício;  
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J2R Automação Ltda - Eireli 
 

AV Beira Mar, 1850 – Nova Tramandaí/RS CEP 95593-000 Fone: (51) 3669.1086 
CNPJ 30.247.600/0001-10  Insc. Est.:145/0121974 

VI -  constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;  

VII -  que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

VIII -  que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 
previdência complementar;  

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 
anos-calendário anteriores;  

X - constituída sob a forma de sociedade por ações;  

XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante 
do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.          

  

  

Tramandaí/RS, 16 de novembro de 2020.   

  

  

___________________________________________  

Nome: Julio Cezar Gerzson Jardim 

CPF: 306.547.000-44 
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J2R Automação Ltda - Eireli 
 

AV Beira Mar, 1850 – Nova Tramandaí/RS CEP 95593-000 Fone: (51) 3669.1086 
CNPJ 30.247.600/0001-10  Insc. Est.:145/0121974 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: À inexistência de impedimento à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei Federal nº 
13.303/ 2016. 

  

 

  
 

J2R Automação Ltda – Eireli inscrito no CNPJ nº30.247.600/0001-10, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Julio Cezar Gerzson Jardim, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº4009404452 e CPF nº 306547000-44, 
DECLARA, ter conhecimento de inexistência de impedimento à contratação, nos 
termos do artigo 38 da Lei Federal nº 13.303/ 2016. 

  

Por ser expressão da verdade. 

Tramandaí, 05 de outubro de 2020. 

 

______________________________________ 

(Julio Cezar Gerzson Jardim -representante legal) 

J2R Automação Ltda - Eireli 
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J2R Automação Ltda - Eireli 
 

AV Beira Mar, 1850 – Nova Tramandaí/RS CEP 95593-000 Fone: (51) 3669.1086 
CNPJ 30.247.600/0001-10  Insc. Est.:145/0121974 

  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 01/2021 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Para devidos fins licitatórios que a empresa J2R Automação Ltda-Eireli, 
cadastrada sob CNPJ 30.247.600/0001-10 declaramos, sob as penas da lei, na 
qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 
Eletrônico, instaurado pelo Instituto Federal do Espírito Santo – Campus 
Cachoeiro do Itapemirim/ES, de que atendemos aos critérios de 
sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio 
ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01/2010, Decreto nº 
7.746/2012, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto. A 
Contratada reconhece, em suas atividades, atender à legislação federal, 
estadual, municipal, normas e regulamentos em vigor. A Contratada tem o 
compromisso de observar para que os bens não contenham substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). Declaramos também, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

A – A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se 
compromete a cumprir a legislação específica para a atividade que 
desenvolve, e em adotar práticas ecologicamente corretas.  

B – A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, 
adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os 
impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização 
pelos órgãos responsáveis. 

C – Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

Tramandaí/RS, 24 de fevereiro de 2021. 

 

J2R Automação Ltda-Eireli 

Julio Cezar Gerzson Jardim 

RG 4009404452 – CPF 306547000-44 
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J2R Automação Ltda - Eireli 
 

AV Beira Mar, 1850 – Nova Tramandaí/RS CEP 95593-000 Fone: (51) 3669.1086 
CNPJ 30.247.600/0001-10  Insc. Est.:145/0121974 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade 
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio 
ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida 
instrução se aplicar ao objeto.  

 

Tramandaí/RS, 02 de dezembro de 2020. 

 

 

 

J2R Automação Ltda-Eireli 

Julio Cezar Gerzson Jardim 

RG 4009404452 – CPF 306547000-44 
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Número da Declaração: 302476002020001              Número do Recibo: 02.07.21102.0355329-4

Autenticação: 30254.24081.76575.00409                                            Página 1

Declaração de Informações Socioeconômicas e

Fiscais(DEFIS)

Declaração Original Exercício 2021 Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

.

.

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 30.247.600/0001-10
Nome empresarial: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 19/04/2018
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
.
1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:
.
Nenhuma.

.

.
.
.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital R$ 0,00

Quantidade de empregados no início do período abrangido pela

declaração

0

Quantidade de empregados no final do período abrangido pela

declaração

0

Receita proveniente de exportação direta R$ 0,00

Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução

CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração

R$ 0,00

Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável R$ 0,00

.

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora Valor

- -

.

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

.

CPF do sócio: 306.547.000-44

Nome: JULIO CEZAR GERZSON JARDIM                                  

.

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no 100,00%
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último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio

pela ME/EPP

R$ 0,00

.

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital

social da empresa (%)

 0,00%

.

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

.

CNPJ do

Beneficiário

Nome do Beneficiário Tipo de

Beneficiário

Forma de

Doação

Valor

- - - - -

.

.

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

.

Estabelecimento: 30.247.600/0001-10  UF: RS

.

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R$ 44.040,06

Estoque final do período abrangido pela declaração R$ 25.457,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R$ 4.494,07

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R$ 1,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou

industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Aquisições no mercado interno R$ 0,00

Importações R$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização

ou industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou

industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou

industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou

industrialização no período abrangido pela declaração

R$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R$ 372.934,37

Total de despesas no período abrangido pela declaração R$ 51.540,00

.

Total de entradas interestaduais por UF
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UF Valor

- -

.

Total de saídas interestaduais por UF

UF Valor

- -

.

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF Município Valor

- - -

.

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado Município onde o serviço foi

prestado

Valor

- - -

.

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou

intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados

no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem Município onde se iniciou a

prestação do serviço

Valor da

Prestação (R$)

- - -

.

.

.

.

.

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 12/04/2021 15:49:38

Número do Recibo: 02.07.21102.0355329-4

Autenticação: 30254.24081.76575.00409

.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.247.600/0001-10

Certidão nº: 35212317/2021

Expedição: 11/10/2021, às 16:15:06

Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.247.600/0001-10, 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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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

30247600000110

Data da consulta: 11/10/2021 16:00:02 
Data da última atualização: 11/10/2021 12:02:15

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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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: 11/10/2021 16:19:04 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI 

CNPJ: 30.247.600/0001-10 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 

 

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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul  é  expedida a presente certidão por  não constar  distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

J2R AUTOMCAO LTDA EIRELI, CNPJ 30247600000110, Endereço - AV BEIRA MAR.

13 de Setembro de 2021, às 16:11:19

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br,  menu  Serviços  >  Alvará  de  Folha  Corrida  /  Certidões  Judiciais,
informando o seguinte código de controle: cef570fe1fd8be56e77e28b2598d9299
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ATO DE CONSTITUIÇÃO DE J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI

JULIO CEZAR GERZSON JARDIM, nacionalidade BRASILEIRA,  Engenheiro eletrecista, Casado,

regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 306.547.000-44, documento de identidade

4009494452, ssp, RS, com domicílio / residência a AVENIDA BEIRA MAR, número 1850, bairro /

distrito NOVA TRAMANDAI, município TRAMANDAI - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.593-000

resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as

seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de J2R AUTOMACAO LTDA -

EIRELI.

   Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia J2R AUTOMACAO.

Cláusula Segunda - O objeto será MONTAGEM,  SERVICOS E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA E COMERCIO.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA BEIRA MAR, número 1850, bairro / distrito

NOVA TRAMANDAI, município TRAMANDAI - RS, CEP 95.593-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 28/03/2018 e seu prazo de duração é

indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais), totalmente integralizado neste ato

em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar

todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,

mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão)

impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou

a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular

de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de TRAMANDAI para o exercício e o cumprimento

dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

TRAMANDAÍ, 28 de Março de 2018.

MÓDULO INTEGRADOR: 11

1/
RS57126421
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ATO DE CONSTITUIÇÃO DE J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI

JULIO CEZAR GERZSON JARDIM

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11

2/
RS57126421

2Certidão EMPRESA J2R TRAB TCU CNJ PORTAL ATO CONS (0958559)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 548



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI
CNPJ: 30.247.600/0001-10 

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:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:47:14 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2022.
Código de controle da certidão: 9C25.A907.935F.6693
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.247.600/0001-10
Razão Social:J2R AUTOMACAO LTDA EIRELI
Endereço: AV BEIRA MAR 1980 / NOVA TRAMANDAI / TRAMANDAI / RS / 95593-000

 
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:31/08/2021 a 29/09/2021 
 
Certificação Número: 2021083104452441874750

Informação obtida em 13/09/2021 16:26:56

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

Certidão EMPRESA J2R TRAB TCU CNJ PORTAL ATO CONS (0958559)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 550



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 

Identificação do titular da certidão:

Nome:

Endereço:

CNPJ:  30.247.600/0001-10

 J2R AUTOMACAO LTDA EIRELI

 AV BEIRA MAR, 1850
 NOVA TRAMANDAI, TRAMANDAI - RS

0017308945

Certificamos que, aos 30 dias do mês de JULHO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 27/9/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

0027214520
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI

SECRETARIA DA FAZENDA/FINANCAS

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
CGM: 444425  -  Nome: J2R AUTOMOCAO LTDA-EIRELI
CNPJ/CPF: 30247600000110   RG:   Insc. Est.:
Endereço:  AV BEIRA MAR, 1850/ 
Bairro:
Cidade:TRAMANDAI/RS   CEP:95590000

 

IDENTIFICAÇÃO DO ALVARÁ
Inscrição:20239          Ref.Anterior: 
Razão Social:J2R AUTOMOCAO LTDA-EIRELI
Endereço:AV BEIRA MAR, 1850/ - 

CERTIFICO, que revendo o cadastro de contribuintes em débito com o Município, constatei que
dele não consta, nesta data, que por conseguinte, NADA DEVE a esta Prefeitura, ficando no
entanto, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser
apuradas, de responsabilidade do contribuinte, acima identificado.

O referido é verdade e dou fé.

Esta certidão tem VALIDADE por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.
***************************************************************************************************************
Observações :    

                                                                               TRAMANDAI,  07 de novembro de 2019 

     

Código de Autenticidade da Certidão

13751170119102081000100177885085100
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI

SECRETARIA DA FAZENDA/FINANCAS

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
CGM: 444425  -  Nome: J2R AUTOMOCAO LTDA-EIRELI
CNPJ/CPF: 30247600000110   RG:   Insc. Est.:
Endereço:  AV BEIRA MAR, 1850/ 
Bairro:
Cidade:TRAMANDAI/RS   CEP:95590000

CERTIFICO, que revendo o cadastro de contribuintes em débito com o Município, constatei que
dele não consta, nesta data, que por conseguinte, NADA DEVE a esta Prefeitura, ficando no
entanto, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser
apuradas, de responsabilidade do contribuinte, acima identificado.

O referido é verdade e dou fé.

Esta certidão tem VALIDADE por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.
***************************************************************************************************************
Observações :    

                                                                               TRAMANDAI,  13 de setembro de 2021 

     

Código de Autenticidade da Certidão

41616131901202081000100177881484300
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.247.600/0001-10

Certidão nº: 28175538/2021

Expedição: 13/09/2021, às 16:30:14

Validade: 11/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.247.600/0001-10, 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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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

30.247.600/0001-10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

19/04/2018

NOME EMPRESARIAL 

J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

J2R AUTOMACAO
PORTE 

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO 

AV BEIRA MAR
NÚMERO 

1850
COMPLEMENTO 

CEP 

95.593-000 
BAIRRO/DISTRITO 

NOVA TRAMANDAI
MUNICÍPIO 

TRAMANDAI
UF 

RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JULIO@ELETRICMASTHER.COM.BR 
TELEFONE 

(51) 3669-1086 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

19/04/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 04/05/2018 às 10:08:07 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/05/2018
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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: 30.247.600/0001-10 DUNS®: 948194478
Razão Social: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI
Nome Fantasia: J2R AUTOMACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 19/01/2022
FGTS 18/10/2021
Trabalhista Validade: 15/03/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2021
Receita Municipal Validade: 13/10/2021

V - Qualificação Técnica

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: 11/10/2021 16:10 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 30.247.600/0001-10
Razão Social: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI

Atividade Econômica Principal:

3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Endereço:

AVENIDA BEIRA MAR, 1850 - NOVA TRAMANDAI - Tramandai / Rio Grande do Sul

Emitido em: 11/10/2021 16:12 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.247.600/0001-10 DUNS®: 948194478
Razão Social: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI
Nome Fantasia: J2R AUTOMACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/07/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/04/2018
CNAE Primário: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS

CNAE Secundário 1: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E

Dados para Contato
CEP: 95.593-000
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, 1850 - NOVA TRAMANDAI
Município / UF: Tramandai / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 36691086
E-mail: JULIO@ELETRICMASTHER.COM.BR

Dados do Responsável Legal
306.547.000-44CPF:

Nome: JULIO CEZAR GERZSON JARDIM

Emitido em: 11/10/2021 16:12 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
306.547.000-44CPF:

Nome: JULIO CEZAR GERZSON JARDIM
E-mail: julio@j2rautomacao.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 306.547.000-44 Participação Societária: 100,00%
Nome: JULIO CEZAR GERZSON JARDIM
Número do Documento: 4009404452 Órgão Expedidor: SSP-RS
Data de Expedição: 25/08/2016 Data de Nascimento: 29/05/1959
Filiação Materna: ANA GERZSON JARDIM
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1011151907 Órgão Expedidor: SSP-RS
Data de Expedição: 12/06/2000

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
AURA ROSANA LUCA JARDIMNome:

324.552.670-91Estrangeiro:

CEP: 95.593-000
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, 1850 - NOVA TRAMANDAI
Município / UF: Tramandai / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 81891002
E-mail: julio@eletricmasther.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
1660 - EQUIPAMENTOS DE AR CONCICIONADO, AQUECIMENTO E PRESSURIZAÇÃODE
AERONAVES
2930 - COMPONENTES DO SISTEMA DE  RESFRIAMENTO  (ARREFECIMENTO)  DEMOTORES,
EXCETO DE AERONAVES
3010 - CONVERSORES DE TORQUE E CÂMBIOS DE VELOCIDADE
4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO
4150 - TUBOS DE TURBILHONAMENTO E OUTROS TUBOS  RELACIONADOS  À
REFRIGERAÇÃO
4420 - TROCADORES DE CALOR E CONDENSADORES DE VAPOR
5280 - JOGOS E CONJUNTOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
5355 - BOTÕES E PONTEIROS
5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES
5910 - CAPACITORES
5920 - FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES
5925 - DISJUNTORES
5930 - CHAVES ELÉTRICAS
5940 - BORNES, TERMINAIS E LÂMINAS TERMINAIS

Emitido em: 11/10/2021 16:12 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Materiais
5945 - RELÉS E SOLENÓIDES
5950 - BOBINAS E TRANSFORMADORES
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE
6005 - ACOPLADORES , ISOLADORES E MISTURADORES
6105 - MOTORES ELÉTRICOS
6120 - TRANSFORMADORES PARA ESTAÇÃO DE FORÇA E DE DISTRIBUIÇÃO
6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS
6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA  SEGURANÇA
6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E
ELETRÔNICAS
6645 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TEMPO
6665 - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE DETECÇÃO DE PERIGO
6680 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE FLUXO DE LÍQUIDO E  GÁS, NÍVEL DE
LÍQUIDOS E DE MOVIMENTOS MECÂNICOS
6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO,TEMPERATURA E
UMIDADE
9535 - PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE METAIS NÃO  FERROSOS
Serviços
5606 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial
13129 - Manutenção / Instalações Prediais Eletrônicas

Emitido em: 11/10/2021 16:12 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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13/10/2021 12:24 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=982525&prpCod=14726334&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

FOX STORE LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.240.841/0001-16, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Conceição do Castelo, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

FOX STORE LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.240.841/0001-16, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Conceição do Castelo, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011

VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA, como representante devidamente constituído de 42.240.841/0001-16 - FOX
STORE LTDA doravante denominado FOX STORE LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG
70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo FOX STORE LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Conceição do Castelo, em 07 de Outubro de 2021. 

VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

FOX STORE LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.240.841/0001-16, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Conceição do Castelo, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 45/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 42.240.841/0001-16 - FOX STORE LTDA

Conceição do Castelo, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 42.240.841/0001-16 - FOX STORE LTDA 

07 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

FOX STORE LTDA, CNPJ nº 42.240.841/0001-16, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Conceição do Castelo, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

FOX STORE LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.240.841/0001-16, declara que não possui em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

Conceição do Castelo, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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FOX STORE LTDA 
RUA DAS AÇUCENAS – 26  BAIRRO BOA ESPERANÇA CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES CEP: 29.370-000                                                                                                                                                                                                                                                                
CNPJ: 42.240.841/0001-16   IE: 083.775.43-9   E-MAIL: LICITAR.FOX@GMAIL.COM      TEL:28-99942-3603 

 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
               ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE V. Sª. ESTAMOS ENVIANDO NOSSOS PREÇOS PARA A VENDA DOS 
PRODUTOS PARA ESTA INSTITUIÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2021) CONFORME SEGUE ABAIXO: 
 

ITEM PRODUTO MARCA QUANTIDADE UNIDADE  V.UNITÁRIO  V.TOTAL 

3 

Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, 
tipo d, com 1" e cunha de fixação. 
LINK PARA CONSULTA: 
http://www.thelmar.com.br/produto/21/abracadeira-
d-cunha-chaveta  THELMAR 20 UNIDADE  R$          1,86  R$ 37,20 

4 

Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, 
tipo d, com 2" e cunha de fixação. 
LINK PARA CONSULTA: 
http://www.thelmar.com.br/produto/21/abracadeira-
d-cunha-chaveta  THELMAR 20 UNIDADE  R$          3,17  R$ 63,40 

5 

Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, 
tipo u simples, com 1”. 
LINK PARA CONSULTA: 
http://www.thelmar.com.br/produto/38/abracadeira-
u-omega-simples  THELMAR 20 UNIDADE  R$          1,03  R$ 20,60 

9 

Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 
1 1/2”, entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
LINK PARA CONSULTA: 
https://andaluz.ind.br/produto/curva-90o-eletroduto-
roscavel/  ANDALUZ 10 UNIDADE  R$          6,00  R$ 60,00 

10 

Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 
2”, entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
LINK PARA CONSULTA: 
https://andaluz.ind.br/produto/curva-90o-eletroduto-
roscavel/  ANDALUZ 10 UNIDADE  R$          8,11  R$ 81,10 

11 

Luva em pvc rígido para eletroduto, diâmetro 1 1/2”, 
com entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
LINK PARA CONSULTA: 
https://andaluz.ind.br/produto/luva-eletroduto-
roscavel/  ANDALUZ 10 UNIDADE  R$          4,15  R$ 41,50 

15 

Eletroduto pvc flexível corrugado, 50 m, cor amarela, dn 
de 25 mm. 
LINK PARA CONSULTA:  ANDALUZ 5 UNIDADE  R$        79,38  R$ 396,90 

23 

Haste de aterramento em cobre com conector para fio, 
2m. 
LINK PARA CONSULTA: 
https://www.olivosa.com.br/haste-de-aterramento-
padrao  OLIVO 20 UNIDADE  R$        44,00  R$ 880,00 

31 

Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 
32A, 2P + T. LINK PARA CONSULTA: 
https://www.soprano.com.br/produtos/materiais-
eletricos/plugues-e-tomadas-industriais/plugues-e-
tomadas-industriais-ip44/05167.3256.44_acop-acs-
3256-32a-2pt-220240vca-ip44-6h  SOPRANO 5 UNIDADE  R$        30,00  R$ 150,00 

35 

Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção 
circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento 
(NBR NM 280). LINK PARA CONSULTA: 
https://www.sil.com.br/pt/produtos/cabos- SIL 8 

Rolo de 
100m  R$  1.050,00  R$ 8.400,00 
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flex%C3%ADveis/cabo-silflex-pp-500-v-e-pp-plano-
500-v.aspx  

VALOR TOTAL DOS ITENS: DEZ MIL CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS R$ 10.130,70 

 
VALIDADE PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 

PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAS: CONFORME EDITAL 

PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO SICOOB  (756)  
          AGÊNCIA: 3010     CONTA CORRENTE: 139.808-3 

 
 

DECLARAÇÃO 

DECLARO QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS TRIBUTOS E ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA 
INCIDENTES SOBRE O OBJETO DESTE PREGÃO, NADA MAIS SENDO LÍCITO PLEITEAR A ESSE TÍTULO TENDO TOTAL CONHECIMENTO E 
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL DE PREGÃO E SEUS ANEXOS. 

 
CONCEIÇÃO DO CASTELO, 07 DE OUTUBRO DE 2021. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FOX STORE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.240.841/0001-16

Certidão nº: 35223026/2021

Expedição: 11/10/2021, às 16:32:14

Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que FOX STORE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no

CNPJ sob o nº 42.240.841/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 11/10/2021 16:33:23 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FOX STORE LTDA 

CNPJ: 42.240.841/0001-16 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 

 

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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO Nº 191/2021 - SESOUV 

 

 

REQUERENTE: VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA   
CPF: XXX.514.007-XX 
SisOuvidoria: 340514 
 
 
 
 
 

A Secretária de Ouvidoria e Segurança da Informação do Tribunal de Contas da 

União – TCU CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido da requerente, que, em 

consulta aos sistemas informatizados do TCU, na presente data, a empresa FOX STORE 

LTDA, CNPJ: 42.240.841/0001-16, NÃO CONSTA da relação de responsáveis 

inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste 

Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

 

 

Brasília, 22 de junho de 2021. 

 

(assinado eletronicamente) 

MÔNICA COTRIM CHAVES 
Secretária 

 

 

 

 
A presente certidão tem validade de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão.  
Certidão emitida segundo subdelegação de competência concedida pela Portaria SEGEPRES nº 1, de 6 de janeiro de 
2021, do Secretário Geral da Presidência do Tribunal de Contas da União (Publicada no BTCU Administrativo nº 
3/2021) e Portaria-Sesouv nº 1, de 8 de janeiro de 2021 (publicada no BTCU Administrativo nº 6/2021).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68320550.
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11/10/2021 16:30 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

42240841000116

Data da consulta: 11/10/2021 16:00:02 
Data da última atualização: 11/10/2021 12:02:15

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000. 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E

CONCORDATA)
Dados da Certidão

Razão Social: FOX STORE LTDA
CNPJ: 42.240.841/0001-16
Data de Expedição: 28/09/2021 17:04:17 Validade: 30 DIAS
N° da Certidão: * 2019626056 *
-- ENDEREÇO --

Município: CONCEICAO DO CASTELO Bairro: BOA ESPERANÇA
Logradouro: RUA DAS AÇUCENAS Número: 26
Complemento: - NÃO INFORMADO - CEP: 29.370-000
-- CONTATO --

Email: LICITAR.FOX@GMAIL.COM Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -
Telefone Celular: (28) 99942-3603

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, NADA CONSTA contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467

do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova
certidão;

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo -
www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;

e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal
estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;

f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela,
Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução
Patrimonial (observado o item e);

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados
especiais criminais;

h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª

INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do
Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G.
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Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA , BRASILEIRA , SOLTEIRA, empresariA, nascido em 27/04/1988, n° do
CPF 130.514.007-93, residente e domiciliada na cidade de Conceição do Castelo - ES, na RUA DAS ACUCENA, nº
26, BOA ESPERANCA, CEP: 29370-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: FOX STORE LTDA, e usará a expressão FOX STORE como nome
fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA DAS ACUCENAS, nº 26, BOA ESPERANCA, Conceição do
Castelo - ES, CEP: 29370000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:- COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (PRINCIPAL) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E
ARMAZÉNS - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO - COMÉRCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE
ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de -
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (PRINCIPAL) - COMERCIO VAREJISTA
DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIAS E ARMAZENS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - COMERCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS - COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS - COMERCIO
VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO - COMERCIO
VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
CNAE Nº 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL

FOX STORE LTDA
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CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Espírito
Santo e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), dividido em 125000 quotas, no valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio Qtd Quotas Valor Em R$ %

VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA 125000 125.000,00 100,00

TOTAL: 125000 125.000,00 100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA  que
representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de
autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da
Lei n° 8.934 de 1994 )
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na
proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação
a seu sócio.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
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CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,
a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).
Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme
dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §
4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XVI - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Castelo - ES, para qualquer ação fundada neste contrato,
renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Conceição do Castelo - ES, 31 de maio de 2021

_______________________________________
VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA

Sócio/Administrador

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOX STORE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

13051400793

Página 4 de 4

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2021 14:28 SOB Nº 32202768097. 
PROTOCOLO: 210510676 DE 08/06/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104000870. CNPJ DA SEDE: 42240841000116. 
NIRE: 32202768097. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2021. 
FOX STORE LTDA

PAULO CEZAR JUFFO 
SECRETÁRIO-GERAL 

simplifica.es.gov.br
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
Nome Empresarial
FOX STORE LTDA
Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do
Registro de Empresas - NIRE(sede)
32202768097

CNPJ

42.240.841/0001-16

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo
08/06/2021

Data de Início
de Atividade
08/06/2021

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
  RUA DAS ACUCENAS, 26, BOA ESPERANCA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, 29.370-000  

Objeto Social
- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (PRINCIPAL) - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS - COMERCIO VAREJISTA
DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
HIDRAULICOS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - COMERCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
DE ILUMINACAO - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA
DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE
ESTIMACAO - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Capital Social: R$125.000,00
(CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
Capital Integralizado: R$125.000,00
(CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte
(lei complementar nº123/2006):
Microempresa

Prazo
INDETERMINADO

Último Arquivamento
  Data: 08/06/21 Número: 32202768097

Ato: CONTRATO

Evento(s): CONTRATO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ Participação no
capital(R$)

Espécie de Sócio Administrador Término do
Mandato

VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA
130.514.007-93

125.000,00 SOCIO ADMINISTRADOR XXXXXXXXXX

HORA DA EXPEDIÇÃO: 19:43:47 CÓDIGO DE CONTROLE: 18EFBCD324FDB1D2

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo
de forma eletrônica podem ser verificados no endereço

www.jucees.es.gov.br/certidaoweb

Vitória - ES, 16 de JUNHO de 2021

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade,
integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
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Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

 

Certidão Nº 20210000566626

 
Identificação do Requerente: CNPJ N° 42.240.841/0001-16

        Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa 
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar 
quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

        Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento 
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

        Certidão emitida em 31/08/2021, válida até 29/11/2021.

        A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço 
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 31/08/2021.

Autenticação eletrônica: 001C.4633.78F0.A0D0

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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09/06/2021

1/1

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: FOX STORE LTDA
CNPJ: 42.240.841/0001-16

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 09:51:40 do dia 09/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2021.
Código de controle da certidão: 5A1B.1136.E9ED.BD30
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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28/09/2021 17:00 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 42.240.841/0001-16
Razão Social:FOX STORE LTDA
Endereço: RUA DAS ACUCENAS 26 / BOA ESPERANÇA / CONCEICAO DO CASTELO /

ES / 29370-000

 
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:17/09/2021 a 16/10/2021 
 
Certificação Número: 2021091703241466103000

Informação obtida em 28/09/2021 17:00:46

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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Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

 
CERTIDÃO 2021/0001477

 
 
CERTIFICO: Para os devidos fins que:
FOX STORE LTDA
 
Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 42.240.841/0001-16
RUA DAS AÇUCENAS, Nº 26 , BOA ESPERANCA CONCEICAO DO CASTELO - ES, CEP
29370-000
 
 
 

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s),
qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda
Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

 
 

Chave de validação da certidão: 20210001477
 
Validade 90 dias
 
 
 

Emitida Terça-Feira, 31 de Agosto de 2021
 
 
 
 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

CNPJ: 42.240.841/0001-16

Certidão nº: 18405061/2021

Expedição: 10/06/2021, às 12:46:25

Validade: 06/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 42.240.841/0001-16, 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em

vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base

de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal

Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,

consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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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09/06/2021 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
42.240.841/0001-16
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
08/06/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
FOX STORE LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FOX STORE 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R DAS ACUCENAS 

NÚMERO 
26 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
29.370-000 

BAIRRO/DISTRITO 
BOA ESPERANCA 

MUNICÍPIO 
CONCEICAO DO CASTELO 

UF 
ES 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LICITAR.FOX@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(27) 9986-7515 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/06/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/06/2021 às 10:40:36 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

Certidão EMPRESA FOX TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0958578)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 588

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/index.html
http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo
http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj
https://estatistica.redesim.gov.br/
http://www.redesim.gov.br/parceiros
http://www.redesim.gov.br/servicos


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: 42.240.841/0001-16
Razão Social: FOX STORE LTDA
Nome Fantasia: FOX STORE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2022
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/12/2021
FGTS 16/10/2021
Trabalhista Validade: 28/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/11/2021
Receita Municipal Validade: 29/11/2021

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: 11/10/2021 16:24 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 42.240.841/0001-16
Razão Social: FOX STORE LTDA

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

RUA DAS ACUCENAS, 26 - BOA ESPERANCA - Conceição do Castelo / Espírito Santo

Emitido em: 11/10/2021 16:28 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:

Certidão EMPRESA FOX SICAF GERAL (0958583)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 590



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.240.841/0001-16
Razão Social: FOX STORE LTDA
Nome Fantasia: FOX STORE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 125.000,00 Data de Abertura da Empresa: 08/06/2021
CNAE Primário: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EM GERAL

CNAE Secundário 1: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 2: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 3: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 4: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 5: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 6: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 7: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 8: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 9: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 10: 4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
CNAE Secundário 11: 4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E
CNAE Secundário 12: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato
CEP: 29.370-000
Endereço: RUA DAS ACUCENAS, 26 - BOA ESPERANCA
Município / UF: Conceição do Castelo / Espírito Santo
Telefone: (27) 99867515
E-mail: LICITAR.FOX@GMAIL.COM

Emitido em: 11/10/2021 16:27 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

21
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal
130.514.007-93CPF:

Nome: VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA

Dados do Responsável pelo Cadastro
130.514.007-93CPF:

Nome: VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA
E-mail: LICITAR.FOX@GMAIL.COM

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 130.514.007-93 Participação Societária: 100,00%
Nome: VANESSA APARECIDA LAZARO ROZERA
Número do Documento: 4534354-ES Órgão Expedidor: SESP/ES
Data de Expedição: 23/11/2020 Data de Nascimento: 27/04/1988
Filiação Materna: MARIA MENDES LAZARO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 29.360-000
Endereço: OUTROS MIGUEL DA PAIXAO VASCONCELOS, 167 - APT 101 - SANTO
Município / UF: Castelo / Espírito Santo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: LICITAR.FOX@GMAIL.COM

Linhas Fornecimento

Materiais
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

Emitido em: 11/10/2021 16:27 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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09/06/2021 Resultado da Consulta ao Sintegra

www.sintegra.es.gov.br/resultado.php 1/1

 
SINTEGRA/ICMS 

 
Consulta Pública ao Cadastro 

 
Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 09/06/2021

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

 CNPJ:  42.240.841/0001-16 Inscrição Estadual:  083.775.43-9

 Razão Social :  FOX STORE LTDA

ENDEREÇO

 Logradouro:  RUA DAS ACUCENAS

 Número:  26  Complemento:  

 Bairro:  BOA ESPERANCA

 Município:  CONCEICAO DO CASTELO  UF:  ES

 CEP:  29370000  Telefone:  (28) 33103454

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
GERAL.

Data de Inicio de Atividade: 09/06/2021

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/06/2021

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

 
A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente HABILITADO indica que a empresa está APTA a
realizar operações como contribuinte do ICMS. 
 
Já a IE com situação cadastral NÃO HABILITADA indica que a empresa NÃO está APTA a realizar
operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja
inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória
e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a
empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como CONSUMIDOR FINAL. Neste
caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações
tributáveis pelo ICMS.
 
A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando
sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 09/06/2021
VOLTAR

© Copyright 2003/2021 Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES

CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 28.806.187/0001-34, declara para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

São Paulo, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 28.806.187/0001-34, declara que, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

São Paulo, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, como representante devidamente constituído de 28.806.187/0001-34 - NAUIRES
ANTONIO DOS SANTOS doravante denominado NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
45/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

São Paulo, em 06 de Outubro de 2021. 

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 28.806.187/0001-34, declara sob as penas da Lei, que cumpre
a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

São Paulo, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 45/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 28.806.187/0001-34 - NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS

São Paulo, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 28.806.187/0001-34 - NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 

06 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, CNPJ nº 28.806.187/0001-34, declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

São Paulo, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 28.806.187/0001-34, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

São Paulo, 06 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.806.187/0001-34

Certidão nº: 5611529/2021

Expedição: 11/02/2021, às 19:44:09

Validade: 09/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.806.187/0001-34, 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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11/10/2021 16:59 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=28806187000134&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

28806187000134

Data da consulta: 11/10/2021 16:52:39 
Data da última atualização: 11/10/2021 12:02:15

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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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: 13/10/2021 13:41:09 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 

CNPJ: 28.806.187/0001-34 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 22/06/2021  0049224683 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   9781743  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 21/06/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 NAUIRES   ANTONIO   DOS   SANTOS  ,   CNPJ:   28.806.187/0001-34,   conforme   indicação   constante   do 
 pedido de certidão.********************************************************************************************* 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 22 de junho de 2021. 

                0049224683 
 PEDIDO N°:  
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA
 

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E

“TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

 

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

 

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR,

MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

 

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

 

EMPRESA

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286967687

TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO

35825506378 05/10/2017 18/10/2018 10:59:45

INÍCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

05/10/2017 28.806.187/0001-34

CAPITAL

R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA DAVID BEN GURION NÚMERO: 955

BAIRRO: JARDIM MONTE KEMEL COMPLEMENTO: EDIF 3; APT 3

MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 05634-001 UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 522.869.676-87, RG/RNE: 3622204, RESIDENTE À RUA DAVID BEN

GURION, 955, EDIF 3; APT 3, JARDIM MONTE KEMEL, SÃO PAULO - SP, CEP 05634-001, NA SITUAÇÃO DE EMPRESÁRIO.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 443.467/18-3     SESSÃO: 21/09/2018     

DESENQUADRADO DA SITUAÇÃO MEI - 31/12/2017.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35825506378

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/10/2018

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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Ficha Cadastral Simplificada emitida para LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA : 17614051874. Documento certificado por

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a

autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de

autenticidade 108041346, quinta-feira, 18 de outubro de 2018 às 10:59:45.

Página 2 de 2NIRE: 35825506378Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 18/10/2018

  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 28.806.187/0001-34
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286967687

  Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 05/10/2017

Situação no SIMEI:  NÃO optante pelo SIMEI

  Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Períodos de Opções Anteriores no SIMEI
Data Inicial Data Final Detalhamento
05/10/2017 31/12/2017 Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

  Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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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: 28.806.187/0001-34 DUNS®: 945935548
Razão Social: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS
Nome Fantasia: VOLTELE MATERIAIS ELETRICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/01/2022
FGTS 18/10/2021
Trabalhista Validade: 22/03/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/02/2022
Receita Municipal Validade: 14/02/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/03/2022Validade:

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: 11/10/2021 16:38 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 28.806.187/0001-34
Razão Social: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:

RUA DAVID BEN GURION, 955 - EDIF 3;APT 32 - JARDIM MONTE KEMEL - São Paulo
/ São Paulo

Emitido em: 11/10/2021 16:39 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.806.187/0001-34 DUNS®: 945935548
Razão Social: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS
Nome Fantasia: VOLTELE MATERIAIS ELETRICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 05/10/2017
CNAE Primário: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

CNAE Secundário 1: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 2: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 3: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 05.634-001
Endereço: RUA DAVID BEN GURION, 955 - EDIF 3;APT 32 - JARDIM MONTE KEMEL
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 35897519
E-mail: nauires@gmail.com

Dados do Responsável Legal
522.869.676-87CPF:

Nome: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS

Emitido em: 11/10/2021 16:40 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

21
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
522.869.676-87CPF:

Nome: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS
E-mail: nauires@voltele.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
5920 - FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES
5925 - DISJUNTORES
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES  E  ITENSCORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS
6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS

Emitido em: 11/10/2021 16:40 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS
CNPJ: 28.806.187/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:45 do dia 12/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2022.
Código de controle da certidão: 8351.BF5E.8D51.91E6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 28.806.187/0001-34
Razão Social:NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286967687
Endereço: R DAVID BEN GURION 955 EDIF 3 APT 32 / JARDIM MONTE KEMEL / SAO

PAULO / SP / 05634-001

 
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:25/04/2021 a 22/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042504115816065701

Informação obtida em 06/05/2021 10:12:55

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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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
28.806.187/0001-34
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
05/10/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
VOLTELE MATERIAIS ELETRICOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R DAVID BEN GURION 

NÚMERO 
955 

COMPLEMENTO 
EDIF 3;APT 32 

 
CEP 
05.634-001 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM MONTE KEMEL 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
nauires@gmail.com 

TELEFONE 
(11) 3589-7519 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/10/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/07/2020 às 14:26:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CNPJ / IE: 28.806.187/0001-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

21080208866-86

18/08/2021 15:50:38

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

0867582 - 2021

CCM 5.825.199-5- Inicio atv :05/10/2017 (R DAVID BEN GURION, 00955 - CEP: 05634-001 )

28.806.187/

NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS 52286967687

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

18/08/2021

14/02/2022

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: FF52FDAA

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 15:53:55 horas do dia 18/08/2021 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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13/10/2021 12:31 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=982525&prpCod=14725185&codUasg=70011&nomUasg=T… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

LICITA ONLINE EIRELI, CNPJ nº 24.360.974/0001-44, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Ferraz de Vasconcelos, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=982525&prpCod=14725185 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.360.974/0001-44, declara que não possui em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

Ferraz de Vasconcelos, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=982525&prpCod=14725185&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.360.974/0001-44, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal.

Ferraz de Vasconcelos, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=982525&prpCod=14725185 1/1

  

 

 
 

Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.360.974/0001-44, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Ferraz de Vasconcelos, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar

Certidão EMPRESA LICITA DECLARAÇÕES COMPRASNET (0958634)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 624

javascript:self.print()


13/10/2021 12:32 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=982525&prpCod=14725185 1/1

  

 

 
 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011

DIOGO BARROS DE ARAUJO, como representante devidamente constituído de 24.360.974/0001-44 - LICITA ONLINE
EIRELI doravante denominado LICITA ONLINE EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG
70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo LICITA ONLINE EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 45/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Ferraz de Vasconcelos, em 07 de Outubro de 2021. 

DIOGO BARROS DE ARAUJO
 

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 45/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 24.360.974/0001-44 - LICITA ONLINE EIRELI

Ferraz de Vasconcelos, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.360.974/0001-44, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Ferraz de Vasconcelos, 07 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 45/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 24.360.974/0001-44 - LICITA ONLINE EIRELI 

07 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LICITA ONLINE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.360.974/0001-44

Certidão nº: 35235440/2021

Expedição: 11/10/2021, às 16:51:36

Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que LICITA ONLINE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 24.360.974/0001-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 13/10/2021 13:48:52 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LICITA ONLINE EIRELI 

CNPJ: 24.360.974/0001-44 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 01/09/2021  0051152131 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   1581511  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 31/08/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 LICITA   ONLINE   EIRELI  ,   CNPJ:   24.360.974/0001-44,   conforme   indicação   constante   do   pedido   de 
 certidão.********************************************************************************************************* 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 1 de setembro de 2021. 

                0051152131 
 PEDIDO N°:  
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                         Licita Online Eireli ME – CNPJ: 24.360.974/0001-44 – I.E. 305.142.580.112 – Tel.: (11) 4677-8180 
                 Rua Cleber Afonso – 57 – Conj. Res. Pres. Castelo Branco – Ferraz de Vasconcelos – S.P. CEP: 08.535-070 
                                        e-mail: licitaonline@outlook.com – Banco do Brasil AG: 7021-1 C/C 118700-7 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº45/2021 
UASG: 70011 

 
 
 
 

 
 

Da empresa sede ou matriz: 

Empresa: Licita Online 
Endereço completo: Cleber Afonso, 57 – Conj. Res. Pres. Castelo Branco – Ferraz de Vasconcelos/SP – 08535-
070 
CNPJ nº: 24.360.974/0001-44. 
Inscrição Estadual nº: 305.142.580.112. 
Telefone: (11) 4677-8085/8180. 
E-mail: licitaonline@outlook.com / adm2.licitaonline@outlook.com. 
Contato: Sr. Diogo Barros de Araújo (Diretor). 
 
 
 
 
Do responsável pela assinatura do contrato: 

Nome: Diogo Barros de Araújo. 
Endereço: Cleber Afonso, 57 – Conj. Res. Pres. Castelo Branco – Ferraz de Vasconcelos/SP – 08535-070. 
Nacionalidade: Brasileiro. 
Estado civil: Casado. 
Profissão: Empresário. 
Residência e domicílio: Cleber Afonso, 57 – Conj. Res. Pres. Castelo Branco – Ferraz de Vasconcelos/SP – 
08535-070. 
Carteira de identidade: N°45.747.738-6/SPP – Expedição: 15/01/2010 – São Paulo. 
CPF nº: 376.180.898-41 
E-mail: licitaonline@outlook.com / adm2.licitaonline@outlook.com. 
Cargo na empresa: Diretor. 
 
 
 
 

Dados bancários:  

Código do Banco: 001. 
Nome do Banco: Banco do Brasil. 
Agência nº: 7021-1. 
Nome da Agência: Estação da Uva. 
Número da Conta Corrente: 118700-7. 
Cidade:  Ferraz dos Vasconcelos. 
Estado: São Paulo. 
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35601319574

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

11/03/2016

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

07/03/2016

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL 

LICITA ONLINE EIRELI

TIPO JURÍDICO 

EIRELI (M.E.)

C.N.P.J. 

24.360.974/0001-44

ENDEREÇO 

RUA KLEBER AFONSO

NÚMERO 

57

COMPLEMENTO 

SALA 1

BAIRRO 

CONJUNTO RESIDENCIA

MUNICÍPIO 

FERRAZ DE VASCONCELOS

UF 

SP

CEP 

08535-070

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

88.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

FABRICAÇÃO DE FIOS, CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS ISOLADOS

COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

TITULAR

NOME 

DIOGO BARROS DE ARAUJO

ENDEREÇO 

RUA KLEBER AFONSO

NÚMERO 

57

COMPLEMENTO 

SALA 1

BAIRRO 

CONJUNTO RESIDENCIA

MUNICÍPIO 

FERRAZ DE VASCONCELOS

UF 

SP

CEP 

08535-070

RG 

457477386

CPF 

376.180.898-41

CARGO 

TITULAR

QUANTIDADE COTAS 

88.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

15/04/2019

NÚMERO 

192.997/19-1

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018 .

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 03/04/2019: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, DECISAO SOBRE O BALANCO PATRIMONIAL DO

ANO DE 2018.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601319574

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/08/2021
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Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 156494788, segunda-feira, 2 de agosto de 2021 às

16:28:17.
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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: 24.360.974/0001-44 DUNS®: 945078602
Razão Social: LICITA ONLINE EIRELI
Nome Fantasia: LICITA ONLINE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 10/11/2021
FGTS 28/10/2021
Trabalhista Validade: 22/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/10/2021
Receita Municipal Validade: 14/11/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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: 11/10/2021 16:45 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.360.974/0001-44
Razão Social: LICITA ONLINE EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:

RUA KLEBER AFONSO, 57 - SALA 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL PRESIDENTE
CASTELLO BRANCO - Ferraz de Vasconcelos / São Paulo

Emitido em: 11/10/2021 16:46 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.360.974/0001-44 DUNS®: 945078602
Razão Social: LICITA ONLINE EIRELI
Nome Fantasia: LICITA ONLINE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 88.000,00 Data de Abertura da Empresa: 11/03/2016
CNAE Primário: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

CNAE Secundário 1: 2733-3/00 - FABRICAÇÃO DE FIOS, CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS
CNAE Secundário 2: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 3: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 4: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 08.535-070
Endereço: RUA KLEBER AFONSO, 57 - SALA 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL
Município / UF: Ferraz de Vasconcelos / São Paulo
Telefone: (11) 46778180
E-mail: LICITAONLINE@OUTLOOK.COM

Dados do Responsável Legal
376.180.898-41CPF:

Nome: DIOGO BARROS DE ARAUJO

Emitido em: 11/10/2021 16:47 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
376.180.898-41CPF:

Nome: DIOGO BARROS DE ARAUJO
E-mail: licitaonline@outlook.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 376.180.898-41 Participação Societária: 100,00%
Nome: DIOGO BARROS DE ARAUJO
Número do Documento: 457477386 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 15/01/2010 Data de Nascimento: 18/06/1989
Filiação Materna: EDNILCE SATURNINO DE BARROS
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 471944634 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 02/03/2010

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJONome:

393.084.758-26Estrangeiro:

CEP: 08.535-070
Endereço: RUA CLEBER AFONSO, 87 - CONJUNTO RESIDENCIA
Município / UF: Ferraz de Vasconcelos / São Paulo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: licitaonline@outlook.com

Linhas Fornecimento

Materiais
5920 - FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES  E  ITENSCORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA

Emitido em: 11/10/2021 16:47 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22

Certidão EMPRESA LICITA SICAF GERAL (0958644)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 642



02/08/2021

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
24.360.974/0001-44
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
11/03/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
LICITA ONLINE EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
LICITA ONLINE 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
27.33-3-00 - Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R KLEBER AFONSO 

NÚMERO 
57 

COMPLEMENTO 
SALA 1 

 
CEP 
08.535-070 

BAIRRO/DISTRITO 
CONJUNTO RESIDENCIAL
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

MUNICÍPIO 
FERRAZ DE VASCONCELOS 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LICITAONLINE@OUTLOOK.COM 

TELEFONE 
(11) 4677-8180 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
11/03/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/08/2021 às 16:17:43 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Consulta Pública ao Cadastro ICMS Cadastro de Contribuintes de ICMS -
Cadesp

 

Código de controle da consulta: 66c4bbcd-be08-44fc-9ce7-5607456ebe38

 

Estabelecimento
 

IE: 305.142.580.112

CNPJ: 24.360.974/0001-44

Nome Empresarial: LICITA ONLINE EIRELI

Nome Fantasia: LICITA ONLINE

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

 

Endereço
 

Logradouro: RUA KLEBER AFONSO

Nº: 57 Complemento: SALA 1

CEP: 08.535-070 Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL PRESIDENTE
CASTELLO BRANCO

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 11/03/2016

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - SUZANO

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividade Econômica: Comércio varejista de material elétrico

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 12/03/2016

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

 

 

 

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não
valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem
excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

 

Versão: 4.05.2

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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Pregão Eletrônico

70011 .452021 .58431 .4457 .1573165206

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00045/2021

Às 14:10 horas do dia 07 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0002465-43.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00045/2021. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Abraçadeira
Descrição Complementar: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 140 mm, largura:
3,60 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 67,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 50,0000 .

Item: 2
Descrição: Abraçadeira
Descrição Complementar: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 200 mm, largura:
4,80 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 131,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 100,0000 .

Item: 3
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 37,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 37,2000 .

Item: 4
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 2" e cunha de fixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 63,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 63,4000 .

Item: 5
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 1”.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 20,6000 .

Item: 6
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 2”.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 44,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 30,0000 .

Item: 7
Descrição: Canaleta
Descrição Complementar: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: bege, largura: 50
mm, altura: 20 mm, comprimento: 2,10 m, acabamento: natural, características adicionais: sem divisória, referência:
sistema "x", aplicação: cabeamento lógico e elétrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.328,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, pelo melhor lance de R$ 929,8900 e com valor negociado a R$
929,5000 .

Item: 8
Descrição: Canaleta
Descrição Complementar: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: bege, largura: 40
mm, altura: 20 mm, comprimento: 2,10 m, acabamento: natural, características adicionais: sem divisória, referência:
sistema "x", aplicação: cabeamento lógico e elétrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.396,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, pelo melhor lance de R$ 1.795,5400 e com valor negociado a
R$ 1.795,0000 .

Item: 9
Descrição: Curva eletroduto
Descrição Complementar: Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: roscável, material: pvc rígido anti-chama, bitola:
1 1,2 pol, normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 63,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 60,0000 .

Item: 10
Descrição: Curva eletroduto
Descrição Complementar: Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: roscável, material: pvc rígido anti-chama, bitola:
2 pol, normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 81,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 81,1000 .

Item: 11
Descrição: Luva eletroduto
Descrição Complementar: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, tipo fixação: roscável, bitola: 1 1,2 pol,
normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 41,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
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Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 41,5000 .

Item: 12
Descrição: Luva eletroduto
Descrição Complementar: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, tipo fixação: roscável, bitola: 2 pol,
normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, pelo melhor lance de R$ 19,6200 e com valor negociado a R$
19,6000 .

Item: 13
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: rígido anti-chama, bitola: 1 1,2 pol, cor: preta, tipo
fixação: rosqueável, normas técnicas: abnt eb-744(classe b), nbr 6150, comprimento: 3 m
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 223,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, pelo melhor lance de R$ 188,0000 .

Item: 14
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: rígido rosqueado, bitola: 2 pol, características adicionais:
anti-chama, normas técnicas: nbr 6150, comprimento: 3 m
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 420,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, pelo melhor lance de R$ 202,4700 e com valor negociado a R$
202,4000 .

Item: 15
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: flexível corrugado, bitola: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 396,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 396,9000 .

Item: 16
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: flexível corrugado, cor: amarela, aplicação: instalação
elétrica, diâmetro nominal: 32 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 452,1000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 17
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2, completa (com parafusos, caixa e
espelho), cor branca.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 414,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 186,8000 .

Item: 18
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2, completa (com parafusos, caixa e
espelho), cor branca.
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 110,0000 .

Item: 19
Descrição: Interruptor manual
Descrição Complementar: Interruptor de 01 tecla paralela, 10a, 250v, com espelho de 4x2, termoplástico de pvc
rígido com contatos em cobre, na cor branca.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 87,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 50,0000 .

Item: 20
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Tomada sistema x com conector RJ11.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 402,4500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 100,0000 .

Item: 21
Descrição: Fita isolante elétrica
Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à tensão: até 750 v,
características adicionais: anti-chama, largura nominal: 19 mm, espessura nominal: 0,15 mm, comprimento nominal:
20 m, tipo: auto-aderente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 335,7000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, pelo melhor lance de R$
190,0000 e com valor negociado a R$ 189,9000 .

Item: 22
Descrição: Fita isolante elétrica
Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: pvc - cloreto de polivinila, largura: 19 mm,
características adicionais: alta fusão
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 267,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 150,0000 .

Item: 23
Descrição: Haste aterramento
Descrição Complementar: Haste aterramento, material: aço carbono, tipo: cilíndrica, revestimento: cobre,
comprimento: 2.000 mm, diâmetro: 5,8 pol, características adicionais: com conector de cobre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.441,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 880,0000 .

Item: 24
Descrição: Componente eletronico - sensor indicador de presenca por celula infravermelha
Descrição Complementar: Sensor IVP de Iluminação 150°.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.003,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 780,0000 .
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Item: 25
Descrição: Luminária
Descrição Complementar: Luminária, material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 750 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.720,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LICITA ONLINE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 10.743,2000 e com valor negociado a R$
10.740,0000 .

Item: 26
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 370,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 197,0000 .

Item: 27
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 237,2500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 121,0000 .

Item: 28
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 312,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 182,2000 .

Item: 29
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 237,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 91,1000 .

Item: 30
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189,6500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 133,6000 .

Item: 31
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 261,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 150,0000 .
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Item: 32
Descrição: Disjuntor baixa tensão
Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, operação:
manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente nominal: 40 a, normas técnicas:
nbr iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 183,4500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 105,0000 .

Item: 33
Descrição: Disjuntor baixa tensão
Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, operação:
manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente nominal: 40 a, normas técnicas:
nbr iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 226,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 102,6000 .

Item: 34
Descrição: Disjuntor baixa tensão
Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, operação:
manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente nominal: 40 a, normas técnicas:
nbr iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 143,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 70,0000 .

Item: 35
Descrição: Cabo pp
Descrição Complementar: Cabo pp, material condutor: cobre eletrolítico, material isolamento condutor: pvc
flexível, seção nominal condutor: 4 x 2,5 mm2, isolação principal: pvc antichama, capacidade de isolamento: 750 v,
característica adicional: baixa emissão de gás, temperatura operação: 70 °c, normas técnicas: nbr-13249, classe
encordoamento: 5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.333,3600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FOX STORE LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.400,0000 .

Item: 36
Descrição: Contator
Descrição Complementar: Contator, tensão trabalho: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: ar condicionado,
potência nominal: 7,5 cv, número e tipo de contatos principais: 1na, número pólos: 3, modelo1: cwm25.10 (weg)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.849,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.586,2500 .

Item: 37
Descrição: Contator
Descrição Complementar: Contator, tensão nominal bobina: 220 v, frequência: 60 hz, aplicação: ar condicionado,
modelo: cwm32 (weg), número e tipo de contatos principais: 4na, corrente térmica nominal: 32 a, sistema fixação:
em trilho din, número pólos: 4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.546,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.638,9000 e com valor negociado a R$
1.638,8000 .
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Item: 38
Descrição: Cabo elétrico flexível
Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: > ou = 750 v, material do condutor: cobre,
material isolamento: pvc anti-chama, cor da isolação: vermelha, bitola: 2,5 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.557,7000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Abraçadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE
COMERCIO DE
MATERIAIS
ELETRICOS E SER

Sim Sim 5 R$ 13,4600 R$ 67,3000 06/10/2021
15:12:09

Marca: THOMPSON 
Fabricante: THOMPSON 
Modelo / Versão: THOMPSON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento
total: 140 mm, largura: 3,60 mm MARCA THOMPSON 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 5 R$ 13,4600 R$ 67,3000 07/10/2021
13:40:00

Marca: G20 
Fabricante: G20 
Modelo / Versão: G20 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, 150 x 3,6 mm,
pacotes 100 unidades 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 46,8000 R$ 234,0000 06/10/2021
18:24:15

Marca: SORTE LUZ 
Fabricante: SORTE LUZ 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, 150 x 3,6 mm,
pacotes 100 unidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 234,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 67,3000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 67,3000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 67,2900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:19:18:590
R$ 50,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:35:46:513
R$ 59,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:35:54:907
R$ 63,0000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:35:55:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:12:29 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:00 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:34:53 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:34:53

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 67,2900 e R$ 67,3000.

Encerramento 07/10/2021
14:39:54 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:39:54 Encerrada etapa fechada do item.
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Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:37:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:40:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:36:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 50,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Abraçadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE
COMERCIO DE
MATERIAIS
ELETRICOS E SER

Sim Sim 5 R$ 26,3200 R$ 131,6000 06/10/2021
15:12:09

Marca: HELLERMANN 
Fabricante: HELLERMANN 
Modelo / Versão: HELLERMANN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento
total: 200 mm, largura: 4,80 mm MARCA HELLERMANN 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 5 R$ 26,3200 R$ 131,6000 07/10/2021
13:40:00

Marca: G20 
Fabricante: G20 
Modelo / Versão: G20 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, 200 x 4,6 mm,
pacotes 100 unidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 85,2000 R$ 426,0000 06/10/2021
18:24:15

Marca: SORTE LUZ 
Fabricante: SORTE LUZ 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, 200 x 4,6 mm,
pacotes 100 unidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 426,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 131,6000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 131,6000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 131,5900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:19:32:450
R$ 120,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:32:45:377
R$ 112,0000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:32:45:650
R$ 112,0000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:32:46:637
R$ 100,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:33:04:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:12:40 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:02 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:31:44 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:31:44

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 131,5900 e R$ 131,6000.

Encerramento 07/10/2021
14:36:45 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:36:45 Encerrada etapa fechada do item.
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Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:37:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:41:00

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:36:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 100,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Braçadeira cabo aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1,8600 R$ 37,2000 07/10/2021
13:40:00

Marca: THELMAR 
Fabricante: THELMAR 
Modelo / Versão: THELMAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com
1" e cunha de fixação. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 37,2000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:12:48 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:03 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
14:34:57 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:34:57

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance no valor de R$ 37,2000.

Encerramento 07/10/2021
14:39:58 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:39:58 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:57:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:39:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

11/10/2021
14:23:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

11/10/2021
14:27:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:37:01

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 37,2000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Braçadeira cabo aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 20 R$ 3,1700 R$ 63,4000 07/10/2021
13:40:00

Marca: THELMAR 
Fabricante: THELMAR 
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Modelo / Versão: THELMAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com
2" e cunha de fixação. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 63,4000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:12:54 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:04 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
14:30:13 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:30:13

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance no valor de R$ 63,4000.

Encerramento 07/10/2021
14:35:14 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:35:14 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:57:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:39:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:37:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 63,4000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Braçadeira cabo aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1,0300 R$ 20,6000 07/10/2021
13:40:00

Marca: THELMAR 
Fabricante: THELMAR 
Modelo / Versão: THELMAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u
simples, com 1. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,6000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:13:01 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:05 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
14:36:58 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:36:58

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance no valor de R$ 20,6000.

Encerramento 07/10/2021
14:41:59 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:41:59 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo - 07/10/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
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Convocação anexo 15:57:58 42.240.841/0001-16.
Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:40:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:37:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 20,6000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Braçadeira cabo aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 20 R$ 2,2200 R$ 44,4000 07/10/2021
13:40:00

Marca: THELMAR 
Fabricante: THELMAR 
Modelo / Versão: THELMAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u
simples, com 2. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 20 R$ 6,2400 R$ 124,8000 06/10/2021
18:24:15

Marca: SILVANA 
Fabricante: SILVANA 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u
simples, com 2”. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 124,8000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 44,4000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 44,3900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:19:44:127
R$ 36,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:35:56:927
R$ 30,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:37:06:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:13:10 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:06 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:34:55 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:34:55

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 44,3900 e R$ 44,4000.

Encerramento 07/10/2021
14:39:56 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:39:56 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:37:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:41:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:37:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 30,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
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                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 50 R$ 26,0000 R$ 1.300,0000 06/10/2021
10:21:43

Marca: PLUZIE 
Fabricante: PLUZIE 
Modelo / Versão: 9161 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta sistema x, sem divisória com retentor, 5cm x 2cm, vara
2m, cor branco ou creme. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 50 R$ 26,5700 R$ 1.328,5000 07/10/2021
13:40:00

Marca: PLASBOHN 
Fabricante: PLASBOHN 
Modelo / Versão: PLASBOHN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta sistema x, sem divisória com retentor, 5cm x 2cm, vara
2m, cor branco ou creme. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.328,5000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 1.300,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 1.180,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:40:29:367
R$ 929,8900 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:40:29:643
R$ 929,8900 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:40:30:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/10/2021
14:13:18 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:07 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:39:28 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

07/10/2021
14:39:28

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 1.300,0000 e R$ 1.328,5000.

Encerramento 07/10/2021
14:44:29 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

07/10/2021
14:44:29 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:38:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

07/10/2021
16:15:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NAUIRES ANTONIO DOS
SANTOS, CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:40:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34, pelo melhor lance de R$ 929,8900 e com valor negociado a R$
929,5000. Motivo: ajuste proposta

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS -
CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 100 R$ 23,9000 R$ 2.390,0000 06/10/2021
10:21:43

Marca: PERLEX 
Fabricante: PERLEX 
Modelo / Versão: 5601BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta sistema x, sem divisória com retentor, 3cm x 3cm, vara
2m, cor branco ou creme. 
Porte da empresa: ME/EPP
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42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 100 R$ 23,9600 R$ 2.396,0000 07/10/2021
13:40:00

Marca: ILUMI 
Fabricante: ILUMI 
Modelo / Versão: ILUMI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta sistema x, sem divisória com retentor, 3cm x 3cm, vara
2m, cor branco ou creme. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 30,0000 R$ 3.000,0000 06/10/2021
22:30:46

Marca: ENERBRAS 
Fabricante: ENERBRAS 
Modelo / Versão: ENERBRAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta sistema x, sem divisória com retentor, 3cm x 3cm, vara
2m, cor branco ou creme. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 2.396,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 2.390,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 1.800,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:37:43:160
R$ 1.795,5400 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:37:43:423
R$ 1.795,5400 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:37:44:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/10/2021
14:13:26 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:10 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:36:42 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

07/10/2021
14:36:42

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 2.390,0000 e R$ 3.000,0000.

Encerramento 07/10/2021
14:41:43 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

07/10/2021
14:41:43 Encerrada etapa fechada do item.

Aceite de
proposta

11/10/2021
14:42:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34, pelo melhor lance de R$ 1.795,5400 e com valor negociado a R$
1.795,0000. Motivo: ajuste de proposta

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS - CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - Curva eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 10 R$ 6,3300 R$ 63,3000 07/10/2021
13:40:00

Marca: ANDALUZ 
Fabricante: ANDALUZ 
Modelo / Versão: ANDALUZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 1 1/2,
entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 63,3000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 60,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:32:11:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:13:36 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:11 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
14:31:10 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:31:10

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance no valor de R$ 63,3000.

Encerramento 07/10/2021
14:36:11 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:36:11 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:58:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:41:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:42:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 60,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - Curva eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 10 R$ 8,1100 R$ 81,1000 07/10/2021
13:40:00

Marca: ANDALUZ 
Fabricante: ANDALUZ 
Modelo / Versão: ANDALUZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 2,
entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 81,1000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:13:43 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:12 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
14:32:41 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:32:41

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance no valor de R$ 81,1000.

Encerramento 07/10/2021
14:37:42 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:37:42 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:58:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:42:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:43:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 81,1000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 11 - Luva eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 10 R$ 4,1500 R$ 41,5000 07/10/2021
13:40:00

Marca: ANDALUZ 
Fabricante: ANDALUZ 
Modelo / Versão: ANDALUZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva em pvc rígido para eletroduto, diâmetro 1 1/2, com
entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 41,5000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:13:49 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:13 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
14:36:38 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:36:38

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance no valor de R$ 41,5000.

Encerramento 07/10/2021
14:41:39 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:41:39 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:58:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:43:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:43:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 41,5000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 12 - Luva eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 10 R$ 7,0000 R$ 70,0000 06/10/2021
10:21:43

Marca: WALTUBO 
Fabricante: WALTUBO 
Modelo / Versão: 25 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva em pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 2, com entradas
roscáveis, antichamas, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 10 R$ 7,0500 R$ 70,5000 07/10/2021
13:40:00

Marca: ANDALUZ 
Fabricante: ANDALUZ 
Modelo / Versão: ANDALUZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva em pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 2, com entradas
roscáveis, antichamas, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 70,5000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
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R$ 70,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 19,6200 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:35:38:187
R$ 56,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:35:39:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/10/2021
14:13:54 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:14 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:34:38 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

07/10/2021
14:34:38

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 70,0000 e R$ 70,5000.

Encerramento 07/10/2021
14:39:39 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

07/10/2021
14:39:39 Encerrada etapa fechada do item.

Aceite de
proposta

11/10/2021
14:44:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34, pelo melhor lance de R$ 19,6200 e com valor negociado a R$ 19,6000.
Motivo: ajuste de proposta

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS - CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 13 - Eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 10 R$ 22,0000 R$ 220,0000 06/10/2021
10:21:43

Marca: WALTUBO 
Fabricante: WALTUBO 
Modelo / Versão: 14 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto em pvc rígido no comprimento de 3 metros, diâmetro
1 1/2", com entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 10 R$ 22,3100 R$ 223,1000 07/10/2021
13:40:00

Marca: ANDALUZ 
Fabricante: ANDALUZ 
Modelo / Versão: ANDALUZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto em pvc rígido no comprimento de 3 metros, diâmetro
1 1/2", com entradas roscáveis, antichamas, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 223,1000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 220,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 188,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:35:54:303
R$ 210,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:35:55:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

07/10/2021
14:14:01 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:16 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:34:54 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

07/10/2021
14:34:54

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 220,0000 e R$ 223,1000.
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Encerramento 07/10/2021
14:39:55

Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:39:55 Encerrada etapa fechada do item.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:44:51

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34, pelo melhor lance de R$ 188,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS -
CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 14 - Eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
28.806.187/0001-34 NAUIRES

ANTONIO DOS
SANTOS

Sim Sim 10 R$ 42,0000 R$ 420,0000 06/10/2021
10:21:43

Marca: WALTUBO 
Fabricante: WALTUBO 
Modelo / Versão: 15 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto em pvc rígido no comprimento de 3 metros, diâmetro
2", com entradas roscáveis, sem luva, antichamas. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 10 R$ 42,0100 R$ 420,1000 07/10/2021
13:40:00

Marca: ANDALUZ 
Fabricante: ANDALUZ 
Modelo / Versão: ANDALUZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto em pvc rígido no comprimento de 3 metros, diâmetro
2", com entradas roscáveis, sem luva, antichamas. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 10 R$ 144,0000 R$ 1.440,0000 06/10/2021
18:28:55

Marca: DUO FORTE 
Fabricante: DUO FORTE 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto em pvc rígido no comprimento de 3 metros, diâmetro
2", com entradas roscáveis, sem luva, antichamas. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.440,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 420,1000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 420,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 419,9900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:19:57:753
R$ 320,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:36:53:147
R$ 202,4700 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:36:53:443
R$ 202,4700 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:36:54:313
R$ 320,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:37:21:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/10/2021
14:14:07 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:17 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:35:52 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

07/10/2021
14:35:52

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 419,9900 e R$ 420,1000.

Encerramento
etapa fechada

07/10/2021
14:40:53 Encerrada etapa fechada do item.

Sorteio
eletrônico

07/10/2021
14:40:53

Item teve empate real para o valor 320,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.
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Encerramento 07/10/2021
14:40:53

Item encerrado.

Aceite de
proposta

11/10/2021
14:45:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34, pelo melhor lance de R$ 202,4700 e com valor negociado a R$ 202,4000.
Motivo: ajuste proposta

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS - CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 15 - Eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 5 R$ 79,3800 R$ 396,9000 07/10/2021
13:40:00

Marca: ANDALUZ 
Fabricante: ANDALUZ 
Modelo / Versão: ANDALUZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto pvc flexível corrugado, 50 m, cor amarela, dn de 25
mm. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 396,9000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:14:14 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:18 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
14:33:09 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:33:09

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance no valor de R$ 396,9000.

Encerramento 07/10/2021
14:38:10 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:38:10 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:59:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:40:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:46:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 396,9000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 16 - Eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 5 R$ 90,4200 R$ 452,1000 07/10/2021
13:40:00

Marca: ANDALUZ 
Fabricante: ANDALUZ 
Modelo / Versão: ANDALUZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto pvc flexível corrugado, 50 m, cor amarela, dn de 32
mm. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 452,1000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/10/2021
14:14:20 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:19 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:31 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

07/10/2021
14:37:31

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no
valor de R$ 452,1000.

Encerramento 07/10/2021
14:42:32 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

07/10/2021
14:42:32 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/10/2021
15:59:16 Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/10/2021
16:49:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Recusa de
proposta

11/10/2021
14:30:05

Recusa da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, pelo melhor
lance de R$ 452,1000. Motivo: Unidade registra que a proposta não atende a característica
técnica de comprimento do item. Licitante afirmou na seção que o preço estimado para 50m não
corresponde ao preço de mercado. Registrou proposta ajustada com apenas 25m de
comprimento, razão pela qual foi rejeitada pela Unidade Técnica.

Cancelado no
julgamento

11/10/2021
17:01:36 Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 17 - Tomada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 40 R$ 10,3500 R$ 414,0000 07/10/2021
13:39:59

Marca: PLUZIE 
Fabricante: PLUZIE 
Modelo / Versão: PLUZIE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2, completa
(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 40 R$ 11,0000 R$ 440,0000 06/10/2021
10:21:43

Marca: ILUMI 
Fabricante: ILUMI 
Modelo / Versão: 19140 + 62061 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2, completa
(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE
EIRELI

Sim Sim 40 R$ 21,0600 R$ 842,4000 07/10/2021
08:46:02

Marca: APOIO 
Fabricante: APOIO 
Modelo / Versão: SOBREPOR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2, completa
(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 40 R$ 21,9000 R$ 876,0000 06/10/2021
18:28:55

Marca: ILUMI 
Fabricante: ILUMI 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2, completa
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(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 876,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 842,4000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 440,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 414,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 413,9900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:20:14:760
R$ 412,7700 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:28:53:837
R$ 412,7800 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:30:03:500
R$ 412,7600 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:30:12:603
R$ 412,6700 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:30:23:383
R$ 240,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:31:36:293
R$ 410,5000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:31:36:773
R$ 186,8000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:31:39:240
R$ 393,1200 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:32:13:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:14:27 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:20 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:30:35 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:30:35

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 412,6700 e R$ 414,0000.

Encerramento 07/10/2021
14:35:36 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:35:36 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:38:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:42:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:46:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 186,8000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 18 - Tomada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 20 R$ 9,4600 R$ 189,2000 07/10/2021
13:39:59

Marca: PLUZIE 
Fabricante: PLUZIE 
Modelo / Versão: PLUZIE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2, completa
(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 20 R$ 23,8400 R$ 476,8000 06/10/2021
10:21:43

Marca: ILUMI 
Fabricante: ILUMI 
Modelo / Versão: 19141 + 62061 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2, completa
(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 20 R$ 25,2000 R$ 504,0000 06/10/2021
18:28:55
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Marca: ILUMI 
Fabricante: ILUMI 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2, completa
(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 28,4700 R$ 569,4000 07/10/2021
08:46:02

Marca: APOIO 
Fabricante: APOIO 
Modelo / Versão: SOBREPOR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2, completa
(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 569,4000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 504,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 476,8000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 189,2000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 189,1900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:20:30:503
R$ 476,7900 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:29:24:863
R$ 189,1700 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:30:23:660
R$ 189,1500 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:30:43:623
R$ 189,1100 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:30:58:593
R$ 189,1000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:31:55:193
R$ 189,0300 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:31:59:667
R$ 188,9000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:32:31:427
R$ 188,8300 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:32:35:700
R$ 110,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:38:25:560
R$ 124,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:39:07:270
R$ 188,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:39:07:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:14:33 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:21 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:38:06 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:38:06

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 188,8300 e R$ 189,2000.

Encerramento 07/10/2021
14:43:07 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:43:07 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:39:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:42:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:46:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 110,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 19 - Interruptor manual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 10 R$ 8,7600 R$ 87,6000 07/10/2021
13:39:59
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Marca: PLUZIE 
Fabricante: PLUZIE 
Modelo / Versão: PLUZIE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor de 01 tecla paralela, 10a, 250v, com espelho de 4x2,
termoplástico de pvc rígido com contatos em cobre, na cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 10 R$ 16,9200 R$ 169,2000 06/10/2021
10:21:43

Marca: PLUZIE 
Fabricante: PLUZIE 
Modelo / Versão: 3201 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor de 01 tecla paralela, 10a, 250v, com espelho de 4x2,
termoplástico de pvc rígido com contatos em cobre, na cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 10 R$ 18,9000 R$ 189,0000 06/10/2021
18:28:55

Marca: ILUMI 
Fabricante: ILUMI 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor de 01 tecla paralela, 10a, 250v, com espelho de 4x2,
termoplástico de pvc rígido com contatos em cobre, na cor branca. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 189,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 169,2000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 87,6000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 87,5900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:20:41:993
R$ 53,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:36:55:130
R$ 73,4500 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:36:55:410
R$ 73,4500 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:36:56:353
R$ 50,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:38:01:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:14:40 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:22 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:35:54 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:35:54

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 87,5900 e R$ 169,2000.

Encerramento 07/10/2021
14:40:55 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:40:55 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:40:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:43:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:47:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 50,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 20 - Tomada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 15 R$ 26,0000 R$ 390,0000 06/10/2021
10:21:43

Marca: ILUMI 
Fabricante: ILUMI 
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Modelo / Versão: 6365 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x com conector RJ11. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 15 R$ 26,8300 R$ 402,4500 07/10/2021
13:39:59

Marca: RADIAL 
Fabricante: RADIAL 
Modelo / Versão: RADIAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x com conector RJ11. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 15 R$ 30,3000 R$ 454,5000 06/10/2021
18:28:55

Marca: ILUMI 
Fabricante: ILUMI 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x com conector RJ11. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 454,5000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 402,4500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 390,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 389,9900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:20:58:087
R$ 285,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:36:54:123
R$ 139,6100 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:36:54:427
R$ 139,6100 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:36:55:333
R$ 100,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:38:13:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/10/2021
14:14:45 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:15:23 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:35:53 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:35:53

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 389,9900 e R$ 402,4500.

Encerramento 07/10/2021
14:40:54 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:40:54 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:40:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:44:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:47:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 100,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 21 - Fita isolante elétrica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE
COMERCIO DE
MATERIAIS
ELETRICOS E SER

Sim Sim 30 R$ 11,1900 R$ 335,7000 06/10/2021
15:12:09

Marca: NORTON 
Fabricante: NORTON 
Modelo / Versão: NORTON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à
tensão: até 750 v, características adicionais: anti-chama, largura nominal: 19 mm, espessura nominal: 0,15
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mm, comprimento nominal: 20 m, tipo: auto-aderente MARCA NORTON 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 30 R$ 11,1900 R$ 335,7000 07/10/2021
13:39:59

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante adesiva antichama, uso até 750v, medindo 19mm x
20m. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 19,5000 R$ 585,0000 07/10/2021
08:48:04

Marca: ADELBRAS 
Fabricante: ADELBRAS 
Modelo / Versão: ISOLANTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à
tensão: até 750 v, características adicionais: anti-chama, largura nominal: 19 mm, espessura nominal: 0,15
mm, comprimento nominal: 20 m, tipo: auto-aderente 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 30 R$ 29,2200 R$ 876,6000 06/10/2021
18:36:47

Marca: soprano 
Fabricante: soprano 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante adesiva antichama, uso até 750v, medindo 19mm x
20m. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 876,6000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 585,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 335,7000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 335,7000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 335,6900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:40:20:150
R$ 335,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:42:50:517
R$ 334,9000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:46:24:403
R$ 335,6300 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:50:20:937
R$ 236,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:50:237
R$ 190,0000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:56:50:590
R$ 190,0000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:56:51:613
R$ 200,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:57:04:517
R$ 220,3200 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:59:43:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/10/2021
14:14:54 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 07/10/2021
14:35:15 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:55:49 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

07/10/2021
14:55:49

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 334,9000 e R$ 335,7000.

Encerramento 07/10/2021
15:00:50 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

07/10/2021
15:00:50 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/10/2021
16:37:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

07/10/2021
16:59:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BARAO DE COTEGIPE COMERCIO
DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12.

Aceite de
proposta

11/10/2021
14:48:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, pelo melhor lance de R$ 190,0000 e com
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valor negociado a R$ 189,9000. Motivo: ajuste valor
Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E SER - CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 22 - Fita isolante elétrica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE
COMERCIO DE
MATERIAIS
ELETRICOS E SER

Sim Sim 50 R$ 5,3400 R$ 267,0000 06/10/2021
15:12:09

Marca: NORTON 
Fabricante: NORTON 
Modelo / Versão: NORTON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante elétrica, material básico: pvc - cloreto de polivinila,
largura: 19 mm, características adicionais: alta fusão MARCA NORTON 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 50 R$ 5,3400 R$ 267,0000 07/10/2021
13:39:59

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante adesiva antichama, uso até 750v, medindo 19mm x
5m. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 50 R$ 9,3000 R$ 465,0000 06/10/2021
18:36:47

Marca: soprano 
Fabricante: soprano 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante adesiva antichama, uso até 750v, medindo 19mm x
5m. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 465,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 267,0000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 267,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 266,9900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:40:37:777
R$ 187,5000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:53:50:070
R$ 170,0000 30.508.137/0001-12 07/10/2021 14:53:51:047
R$ 150,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:53:53:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:35:37 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:52:49 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:52:49

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 266,9900 e R$ 267,0000.

Encerramento 07/10/2021
14:57:50 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
14:57:50 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:40:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:45:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:48:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 150,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 23 - Haste aterramento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 20 R$ 72,0500 R$ 1.441,0000 07/10/2021

13:39:59
Marca: OLIVO 
Fabricante: OLIVO 
Modelo / Versão: OLIVO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste de aterramento em cobre com conector para fio, 2m. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 20 R$ 123,0600 R$ 2.461,2000 06/10/2021
18:36:47

Marca: OLIVO 
Fabricante: OLIVO 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste de aterramento em cobre com conector para fio, 2m. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.461,2000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 1.441,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 1.440,9900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:40:56:373
R$ 1.000,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:54:34:693
R$ 900,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:56:35:240
R$ 880,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:47:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:36:14 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
14:55:46 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:55:46

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 1.000,0000 e R$ 1.441,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:00:47 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:00:47 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:59:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:50:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:48:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 880,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 24 - Componente eletronico - sensor indicador de presenca por celula infravermelha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
27.130.609/0001-31 JEAN ALEXANDRE

WENDLER DE
MORAIS

Sim Sim 20 R$ 50,1800 R$ 1.003,6000 06/10/2021
18:14:44

Marca: ECP 
Fabricante: ECP 
Modelo / Versão: Sensor 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor IVP de Iluminação 150°. 
Porte da empresa: ME/EPP
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42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 20 R$ 50,1800 R$ 1.003,6000 07/10/2021
13:39:59

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: INTELBRAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor IVP de Iluminação 150°. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 20 R$ 135,0600 R$ 2.701,2000 06/10/2021
18:36:47

Marca: INTELBRAS 
Fabricante: INTELBRAS 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor IVP de Iluminação 150°. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.701,2000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 1.003,6000 27.130.609/0001-31 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 1.003,6000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 1.003,5900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:41:09:177
R$ 800,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:55:24:047
R$ 780,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:58:41:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:36:46 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:57:58 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:57:58

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 800,0000 e R$ 1.003,6000.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:02:59 Encerrada etapa fechada do item.

Sorteio eletrônico 07/10/2021
15:02:59

Item teve empate real para o valor 1.003,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 07/10/2021
15:02:59 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:40:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:48:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:49:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 780,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 25 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 750 R$ 16,9600 R$ 12.720,0000 07/10/2021
13:39:59

Marca: AVANT 
Fabricante: AVANT 
Modelo / Versão: AVANT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada led bivolt, tipo globo, base E27, luz branca, 20W. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 750 R$ 20,0000 R$ 15.000,0000 06/10/2021
22:30:46

Marca: KIAN 
Fabricante: KIAN 
Modelo / Versão: KIAN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada led bivolt, tipo globo, base E27, luz branca, 20W. 
Porte da empresa: ME/EPP
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24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE
EIRELI

Sim Sim 750 R$ 42,9000 R$ 32.175,0000 07/10/2021
08:48:04

Marca: AVANT 
Fabricante: AVANT 
Modelo / Versão: BULBO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária, material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 32.175,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 15.000,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 12.720,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 13.992,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:44:51:677
R$ 13.990,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:51:38:000
R$ 11.250,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:59:40:140
R$ 10.743,2000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 15:02:48:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:37:43 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:58:39 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

07/10/2021
14:58:39

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 12.720,0000 e R$ 15.000,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:03:40 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

07/10/2021
15:03:40 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

07/10/2021
16:32:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITA ONLINE EIRELI, CNPJ/CPF:
24.360.974/0001-44.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:52:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITA ONLINE EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.360.974/0001-44.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

11/10/2021
14:26:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITA ONLINE EIRELI, CNPJ/CPF:
24.360.974/0001-44.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

11/10/2021
16:30:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITA ONLINE EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.360.974/0001-44.

Aceite de proposta 11/10/2021
17:01:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITA ONLINE EIRELI, CNPJ/CPF:
24.360.974/0001-44, pelo melhor lance de R$ 10.743,2000 e com valor negociado a R$
10.740,0000. Motivo: PROPOSTA AJUSTADA

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITA ONLINE EIRELI - CNPJ/CPF:
24.360.974/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 26 - Tomada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO

LTDA - EIRELI
Sim Sim 10 R$ 37,0800 R$ 370,8000 06/10/2021

16:34:51
Marca: STARK ELECTRIC 
Fabricante: STARK ELECTRIC 
Modelo / Versão: 159001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 10 R$ 37,0800 R$ 370,8000 07/10/2021
13:39:59

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.777.255/0001-87 LUMEN
COMERCIO E
SERVICOS DE
MOTORES
ELETRICOS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 48,0000 R$ 480,0000 06/10/2021
16:59:47

Marca: Brasiltec 
Fabricante: Brasiltec 
Modelo / Versão: 16 A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T. Marca
/ Fabricante / Modelo: Brasiltec / 16 A. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 10 R$ 132,0000 R$ 1.320,0000 06/10/2021
18:36:47

Marca: soprano 
Fabricante: soprano 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.320,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 480,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 370,8000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 370,8000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 388,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:39:23:503
R$ 270,7900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:41:52:423
R$ 370,7900 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:53:26:143
R$ 270,6800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:53:27:123
R$ 370,7800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:54:04:993
R$ 370,7700 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:54:05:907
R$ 370,7600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:21:697
R$ 370,7500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:55:31:293
R$ 370,7400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:44:057
R$ 370,7300 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:55:44:877
R$ 370,7200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:46:337
R$ 370,7100 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:55:47:070
R$ 370,7000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:51:787
R$ 370,6900 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:55:54:557
R$ 370,6800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:04:650
R$ 370,6700 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:09:447
R$ 370,6600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:12:163
R$ 370,6500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:13:973
R$ 370,6400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:26:647
R$ 370,6300 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:28:080
R$ 370,6200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:30:243
R$ 370,6100 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:31:007
R$ 370,6000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:32:713
R$ 370,5900 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:36:183
R$ 370,5800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:50:440
R$ 370,5700 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:55:090
R$ 370,5600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:03:060
R$ 370,5500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:03:850
R$ 370,5400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:05:057
R$ 370,5300 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:06:800
R$ 370,5200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:07:923
R$ 370,5100 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:09:027
R$ 370,5000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:12:633
R$ 370,4900 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:19:423
R$ 370,4800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:21:640
R$ 370,4700 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:25:980
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R$ 370,4600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:26:730
R$ 370,4500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:28:930
R$ 370,4400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:31:420
R$ 370,4300 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:33:933
R$ 370,4200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:36:663
R$ 370,4100 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:39:560
R$ 370,4000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:41:820
R$ 370,3900 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:46:083
R$ 370,3800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:46:850
R$ 370,3700 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:48:017
R$ 370,3600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:49:123
R$ 370,3500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:52:833
R$ 370,3400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:54:903
R$ 370,3300 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:58:117
R$ 370,3200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:00:130
R$ 370,3100 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:58:03:023
R$ 370,3000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:05:490
R$ 370,2900 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:58:22:833
R$ 370,2800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:25:737
R$ 370,2700 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:58:27:963
R$ 370,2600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:29:720
R$ 370,2500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:58:50:393
R$ 370,2400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:10:693
R$ 370,2300 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:59:40:697
R$ 370,2200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:54:550
R$ 370,2100 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:59:55:530
R$ 370,2000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:56:740
R$ 370,1900 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:59:58:357
R$ 370,1800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:59:783
R$ 370,1700 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:00:01:113
R$ 370,1600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:02:177
R$ 370,1500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:00:21:383
R$ 370,1400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:23:430
R$ 197,0000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:26:680
R$ 283,5000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:01:27:693
R$ 370,1200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:03:23:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:38:22 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
15:00:26 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
15:00:26

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 270,6800 e R$ 370,1500.

Encerramento 07/10/2021
15:05:27 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:05:27 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:19:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:34:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA -
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:50:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R$ 197,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI -
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 27 - Tomada
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO
LTDA - EIRELI

Sim Sim 5 R$ 47,7500 R$ 238,7500 06/10/2021
16:34:51

Marca: STARK ELECTRIC 
Fabricante: STARK ELECTRIC 
Modelo / Versão: 159006 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 5 R$ 47,7500 R$ 238,7500 07/10/2021
13:39:59

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.777.255/0001-87 LUMEN COMERCIO
E SERVICOS DE
MOTORES
ELETRICOS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 62,0000 R$ 310,0000 06/10/2021
16:59:47

Marca: Brasiltec 
Fabricante: Brasiltec 
Modelo / Versão: 16 A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T. Marca
/ Fabricante / Modelo: Brasiltec / 16 A. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 156,0000 R$ 780,0000 06/10/2021
18:36:47

Marca: soprano 
Fabricante: soprano 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 780,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 310,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 238,7500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 238,7500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 238,7400 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:44:11:870
R$ 240,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:48:06:613
R$ 238,3900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:54:47:623
R$ 237,1800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:10:423
R$ 171,6000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:11:303
R$ 121,0000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:12:167
R$ 190,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:56:14:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:39:40 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:55:10 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:55:10

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 238,3900 e R$ 240,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:00:11 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:00:11 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:20:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:34:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA -
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:50:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R$ 121,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI -
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17:04:12 CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 28 - Tomada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 10 R$ 31,0000 R$ 310,0000 06/10/2021
10:21:43

Marca: Soprano 
Fabricante: Soprano 
Modelo / Versão: 05166.3076.44 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue industrial 2P+T 16A/220v azul pino terra a 6h 
Porte da empresa: ME/EPP

30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO
LTDA - EIRELI

Sim Sim 10 R$ 31,2400 R$ 312,4000 06/10/2021
16:34:51

Marca: STARK ELECTRIC 
Fabricante: STARK ELECTRIC 
Modelo / Versão: 158001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 10 R$ 31,2400 R$ 312,4000 07/10/2021
13:39:59

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.777.255/0001-87 LUMEN COMERCIO E
SERVICOS DE
MOTORES
ELETRICOS EIRELI

Sim Sim 10 R$ 40,0000 R$ 400,0000 06/10/2021
16:59:47

Marca: Brasiltec 
Fabricante: Brasiltec 
Modelo / Versão: 16 A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.
Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / 16 A. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 312,4000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 312,4000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 310,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 320,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:48:32:933
R$ 312,3800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:54:42:180
R$ 309,4700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:13:997
R$ 309,4300 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:15:730
R$ 308,8800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:16:770
R$ 308,8100 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:17:727
R$ 308,6600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:18:790
R$ 308,5600 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:21:720
R$ 308,0600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:24:843
R$ 307,9900 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:26:747
R$ 307,8600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:29:877
R$ 307,8000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:31:740
R$ 307,4800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:40:970
R$ 307,4100 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:42:747
R$ 307,3500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:45:977
R$ 307,3100 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:47:770
R$ 307,0900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:51:010
R$ 307,0500 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:53:757
R$ 306,5700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:04:100
R$ 306,4700 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:07:767
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R$ 306,3900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:10:160
R$ 306,3200 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:10:843
R$ 306,1000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:13:183
R$ 306,0200 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:13:777
R$ 305,5700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:19:213
R$ 305,5000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:33:823
R$ 305,4400 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:36:350
R$ 182,2000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:40:883
R$ 248,3100 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:57:41:200
R$ 267,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:41:407
R$ 248,3100 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:57:41:880
R$ 267,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:42:193
R$ 304,3000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:31:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:39:55 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:56:39 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:56:39

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 305,4400 e R$ 312,4000.

Encerramento 07/10/2021
15:01:40 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:01:40 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:20:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:43:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA -
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:50:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R$ 182,2000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI -
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 29 - Tomada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO
LTDA - EIRELI

Sim Sim 5 R$ 47,4400 R$ 237,2000 06/10/2021
16:34:51

Marca: STARK ELECTRIC 
Fabricante: STARK ELECTRIC 
Modelo / Versão: 158001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 5 R$ 47,4400 R$ 237,2000 07/10/2021
13:39:59

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.777.255/0001-87 LUMEN COMERCIO E
SERVICOS DE
MOTORES
ELETRICOS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 61,0000 R$ 305,0000 06/10/2021
16:59:47

Marca: Brasiltec 
Fabricante: Brasiltec 
Modelo / Versão: 16 A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / 16 A. 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 305,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 237,2000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 237,2000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 169,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:56:55:157
R$ 91,1000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:56:560
R$ 233,8000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:14:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:39:56 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:55:54 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:55:54

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 237,2000 e R$ 305,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:00:55 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:00:55 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:21:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:44:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA -
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:51:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R$ 91,1000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI -
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 30 - Tomada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO
LTDA - EIRELI

Sim Sim 5 R$ 37,9300 R$ 189,6500 06/10/2021
16:34:51

Marca: STARK ELECTRIC 
Fabricante: STARK ELECTRIC 
Modelo / Versão: 158010 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 5 R$ 37,9300 R$ 189,6500 07/10/2021
13:39:59

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.777.255/0001-87 LUMEN COMERCIO E
SERVICOS DE
MOTORES
ELETRICOS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 49,0000 R$ 245,0000 06/10/2021
16:59:47

Marca: Brasiltec 
Fabricante: Brasiltec 
Modelo / Versão: 32 A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T. Marca
/ Fabricante / Modelo: Brasiltec / 32 A. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 245,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 189,6500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 189,6500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
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R$ 133,6000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:53:947
R$ 179,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:54:270
R$ 179,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:55:033
R$ 189,6200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:47:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:39:57 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:56:52 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:56:52

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 189,6500 e R$ 245,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:01:53 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:01:53 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:21:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:44:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA -
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:51:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R$ 133,6000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI -
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 31 - Tomada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 5 R$ 52,0000 R$ 260,0000 06/10/2021
10:21:43

Marca: Soprano 
Fabricante: Soprano 
Modelo / Versão: 05166.3276.44 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plugue macho industrial 2P+T 32A/250V 6h IP44 
Porte da empresa: ME/EPP

30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO
LTDA - EIRELI

Sim Sim 5 R$ 52,2100 R$ 261,0500 06/10/2021
16:34:51

Marca: STARK ELECTRIC 
Fabricante: STARK ELECTRIC 
Modelo / Versão: 159003 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 5 R$ 52,2100 R$ 261,0500 07/10/2021
13:39:59

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.777.255/0001-87 LUMEN COMERCIO E
SERVICOS DE
MOTORES
ELETRICOS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 67,0000 R$ 335,0000 06/10/2021
17:01:56

Marca: Brasiltec 
Fabricante: Brasiltec 
Modelo / Versão: 32 A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.
Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / 32 A. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 335,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 261,0500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
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R$ 261,0500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 260,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 259,4000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:06:763
R$ 259,3300 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:07:720
R$ 258,9300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:10:743
R$ 258,8300 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:12:727
R$ 258,6600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:15:780
R$ 277,5400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:23:973
R$ 258,6400 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:26:740
R$ 277,5200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:28:740
R$ 258,5800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:32:937
R$ 258,5400 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:33:740
R$ 258,0900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:35:933
R$ 258,0700 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:37:760
R$ 257,7600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:38:950
R$ 257,7200 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:39:763
R$ 276,5300 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:41:480
R$ 257,2700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:41:963
R$ 276,0500 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:43:373
R$ 257,2500 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:43:743
R$ 256,9700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:46:967
R$ 275,7200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:47:543
R$ 256,9400 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:50:760
R$ 256,9000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:52:003
R$ 275,6500 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:52:547
R$ 256,8700 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:52:863
R$ 256,5300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:54:027
R$ 275,6200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:54:470
R$ 256,4700 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:55:753
R$ 256,0500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:57:070
R$ 274,7400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:55:57:667
R$ 256,0100 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:57:983
R$ 255,4300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:55:59:107
R$ 255,3800 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:00:773
R$ 255,0300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:02:143
R$ 255,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:02:780
R$ 254,7600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:05:127
R$ 254,7200 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:06:790
R$ 254,4200 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:08:150
R$ 272,9900 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:09:783
R$ 254,3600 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:10:117
R$ 254,2300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:11:157
R$ 272,7800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:11:897
R$ 254,1900 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:12:790
R$ 254,0300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:14:160
R$ 272,5700 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:14:760
R$ 254,0000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:56:15:823
R$ 272,5400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:17:020
R$ 182,2000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:19:753
R$ 179,9000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:57:20:083
R$ 150,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:20:290
R$ 179,9000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:57:20:840
R$ 150,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:21:170
R$ 150,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:57:22:000
R$ 224,8800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:15:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Abertura 07/10/2021
14:39:59

Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
14:56:18 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:56:18

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 254,0000 e R$ 272,5400.

Encerramento 07/10/2021
15:01:19 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:01:19 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:59:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:51:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:51:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 150,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 32 - Disjuntor baixa tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 15 R$ 12,2300 R$ 183,4500 07/10/2021
13:39:59

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 16A, 3kA curva C. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE
EIRELI

Sim Sim 15 R$ 20,0900 R$ 301,3500 07/10/2021
08:52:47

Marca: LUKMA 
Fabricante: LUKMA 
Modelo / Versão: MONOPOLAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético,
número pólos: 1, operação: manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente
nominal: 40 a, normas técnicas: nbr iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din 
Porte da empresa: ME/EPP

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 15 R$ 25,8400 R$ 387,6000 06/10/2021
10:21:43

Marca: Eletromar 
Fabricante: Eletromar 
Modelo / Versão: E89117 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 16A, 3kA curva C. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 15 R$ 32,0400 R$ 480,6000 06/10/2021
18:42:32

Marca: soprano 
Fabricante: soprano 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 16A, 3kA curva C. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 480,6000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 387,6000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 301,3500 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 183,4500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 183,4300 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:44:23:687
R$ 201,7700 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:45:39:613
R$ 201,7000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:54:04:110
R$ 183,3900 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:56:780
R$ 201,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 15:00:40:573
R$ 105,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 15:05:20:180
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R$ 168,2600 28.806.187/0001-34 07/10/2021 15:05:52:267
R$ 115,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:05:52:827
R$ 130,5200 24.360.974/0001-44 07/10/2021 15:09:06:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:40:54 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
15:04:51 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
15:04:51

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 183,3900 e R$ 201,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:09:52 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:09:52 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:41:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:49:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:52:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 105,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 33 - Disjuntor baixa tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 15 R$ 15,0700 R$ 226,0500 07/10/2021
13:40:00

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 20A, 3kA curva C. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE
EIRELI

Sim Sim 15 R$ 20,0900 R$ 301,3500 07/10/2021
08:52:47

Marca: LUKMA 
Fabricante: LUKMA 
Modelo / Versão: MONOPOLAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético,
número pólos: 1, operação: manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente
nominal: 40 a, normas técnicas: nbr iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 15 R$ 32,0400 R$ 480,6000 06/10/2021
18:42:32

Marca: soprano 
Fabricante: soprano 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 20A, 3kA curva C. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 480,6000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 301,3500 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 226,0500 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 226,0400 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:44:36:383
R$ 248,6000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:46:30:317
R$ 145,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:03:31:763
R$ 102,6000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 15:03:34:263
R$ 110,4700 24.360.974/0001-44 07/10/2021 15:06:19:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:40:55 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
15:02:30 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
15:02:30

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 226,0400 e R$ 248,6000.

Encerramento 07/10/2021
15:07:31 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:07:31 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:41:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:49:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:52:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 102,6000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 34 - Disjuntor baixa tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 10 R$ 14,3900 R$ 143,9000 07/10/2021
13:40:00

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A, 3kA curva C. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 20,0900 R$ 200,9000 07/10/2021
08:52:47

Marca: LUKMA 
Fabricante: LUKMA 
Modelo / Versão: MONOPOLAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético,
número pólos: 1, operação: manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente
nominal: 40 a, normas técnicas: nbr iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din 
Porte da empresa: ME/EPP

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO
DOS SANTOS

Sim Sim 10 R$ 22,8400 R$ 228,4000 06/10/2021
10:21:43

Marca: Soprano 
Fabricante: Soprano 
Modelo / Versão: 05121.0025.11 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A, 3kA curva C. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI

Sim Sim 10 R$ 32,0400 R$ 320,4000 06/10/2021
18:42:32

Marca: soprano 
Fabricante: soprano 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A, 3kA curva C. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 320,4000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 228,4000 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 200,9000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 143,9000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 143,8900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:44:53:220
R$ 158,2000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:47:17:647
R$ 158,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:55:19:770
R$ 143,7900 28.806.187/0001-34 07/10/2021 14:55:58:973
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R$ 70,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 15:05:37:273
R$ 99,1500 28.806.187/0001-34 07/10/2021 15:05:57:263
R$ 80,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:05:57:863
R$ 77,3200 24.360.974/0001-44 07/10/2021 15:07:59:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:40:56 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
15:04:56 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
15:04:56

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 143,7900 e R$ 158,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:09:57 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:09:57 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:41:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:50:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:52:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 70,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 35 - Cabo pp

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
37.278.673/0001-18 EREMASTER

DISTRIBUIDORA
DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS
LTDA

Sim Sim 8 R$ 1.409,0000 R$ 11.272,0000 06/10/2021
23:53:59

Marca: URANO 
Fabricante: URANO 
Modelo / Versão: URANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular,
têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280). 
Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Sim Sim 8 R$ 1.416,6700 R$ 11.333,3600 06/10/2021
15:34:38

Marca: urano 
Fabricante: urano 
Modelo / Versão: urano 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular,
têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280). 
Porte da empresa: ME/EPP

15.292.367/0001-01 RR ANDRADE
DISTRIBUIDORA
LTDA.

Sim Sim 8 R$ 1.416,6700 R$ 11.333,3600 07/10/2021
11:20:41

Marca: Urano 
Fabricante: Urano 
Modelo / Versão: Classe 5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular,
têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280). 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 8 R$ 1.416,6700 R$ 11.333,3600 07/10/2021
13:40:00

Marca: SIL 
Fabricante: SIL 
Modelo / Versão: SIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular,
têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280). 
Porte da empresa: ME/EPP

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO Sim Sim 8 R$ 1.500,0000 R$ 12.000,0000 06/10/2021
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EIRELI 22:30:46
Marca: NEW 
Fabricante: NEW 
Modelo / Versão: NEW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular,
têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280). 
Porte da empresa: ME/EPP

24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 4.341,0000 R$ 34.728,0000 07/10/2021
08:52:47

Marca: FORTE CABOS 
Fabricante: FORTE CABOS 
Modelo / Versão: PP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp, material condutor: cobre eletrolítico, material isolamento
condutor: pvc flexível, seção nominal condutor: 4 x 2,5 mm2, isolação principal: pvc antichama, capacidade de
isolamento: 750 v, característica adicional: baixa emissão de gás, temperatura operação: 70 °c, normas
técnicas: nbr-13249, classe encordoamento: 5 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 4.922,4000 R$ 39.379,2000 06/10/2021
18:42:32

Marca: lamesa 
Fabricante: lamesa 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular,
têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280). 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 39.379,2000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 34.728,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 12.000,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 11.333,3600 15.292.367/0001-01 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 11.333,3600 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 11.333,3600 36.673.446/0001-24 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 11.272,0000 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 11.273,0000 15.292.367/0001-01 07/10/2021 14:42:56:227
R$ 11.271,9900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:45:09:800
R$ 12.390,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:49:08:753
R$ 11.271,9300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:54:03:307
R$ 11.271,9200 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:56:55:740
R$ 11.271,9000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:56:56:547
R$ 11.271,8900 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:56:57:170
R$ 11.271,8600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:56:58:537
R$ 11.271,8500 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:56:59:177
R$ 11.271,7900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:02:560
R$ 11.271,7800 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:57:03:193
R$ 11.271,6900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:04:563
R$ 11.271,6800 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:57:06:203
R$ 11.271,6400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:14:613
R$ 11.271,6300 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:57:16:343
R$ 11.271,5500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:20:597
R$ 11.271,5400 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:57:21:243
R$ 11.271,4700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:22:633
R$ 11.271,4600 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:57:24:247
R$ 11.271,4300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:26:640
R$ 11.271,4200 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:57:27:273
R$ 11.271,3600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:28:647
R$ 11.271,3500 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:57:30:257
R$ 12.200,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:57:33:843
R$ 11.271,3100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:43:723
R$ 11.271,3000 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:57:49:330
R$ 11.271,2600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:00:800
R$ 11.271,2500 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:58:02:407
R$ 11.271,2300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:06:823
R$ 11.271,2200 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:58:08:383
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R$ 11.271,1700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:09:850
R$ 11.271,1600 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:58:14:407
R$ 11.271,1400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:15:873
R$ 11.271,1300 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:58:17:470
R$ 11.271,0400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:38:927
R$ 11.271,0300 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:58:39:517
R$ 11.270,9800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:41:953
R$ 11.270,9700 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:58:43:553
R$ 11.270,8900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:44:960
R$ 11.270,8800 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:58:46:550
R$ 11.270,8500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:47:933
R$ 11.270,8400 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:58:49:560
R$ 11.270,8200 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:53:967
R$ 11.270,8100 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:58:55:573
R$ 11.270,7500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:59:973
R$ 11.270,7400 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:59:00:583
R$ 11.270,6400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:02:977
R$ 11.270,6300 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:59:05:590
R$ 11.270,5800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:07:990
R$ 11.270,5700 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:59:08:600
R$ 11.270,5100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:09:987
R$ 11.270,5000 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:59:11:643
R$ 11.270,4300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:12:960
R$ 11.270,4200 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:59:14:617
R$ 11.270,3400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:15:973
R$ 11.270,3300 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:59:17:623
R$ 11.270,2800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:19:007
R$ 11.270,2700 37.278.673/0001-18 07/10/2021 14:59:19:657
R$ 11.270,2400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:48:050
R$ 11.270,2300 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:04:890
R$ 11.270,2000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:06:073
R$ 11.270,1900 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:07:720
R$ 11.270,1300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:09:090
R$ 11.270,1200 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:10:753
R$ 11.270,0500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:12:070
R$ 11.270,0400 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:13:717
R$ 11.269,9600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:18:097
R$ 11.269,9500 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:19:733
R$ 11.269,9300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:23:147
R$ 11.269,9200 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:25:727
R$ 11.269,8500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:28:123
R$ 11.269,8400 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:28:750
R$ 11.269,7800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:34:140
R$ 11.271,0000 15.292.367/0001-01 07/10/2021 15:00:34:497
R$ 11.269,7700 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:34:813
R$ 11.269,6900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:36:143
R$ 11.269,6800 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:37:733
R$ 11.269,6600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:48:153
R$ 11.269,6500 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:00:49:780
R$ 11.269,5900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:53:173
R$ 11.269,5800 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:00:797
R$ 11.269,5300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:02:190
R$ 11.269,5200 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:03:823
R$ 11.269,4300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:07:227
R$ 11.269,4200 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:09:803
R$ 11.269,3700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:12:230
R$ 11.269,3600 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:15:820
R$ 11.269,2700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:17:253
R$ 11.269,2600 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:18:840
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R$ 11.269,2100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:22:233
R$ 11.269,2000 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:23:847
R$ 11.269,1000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:25:260
R$ 11.269,0900 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:26:863
R$ 11.269,0200 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:31:283
R$ 11.269,0100 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:31:933
R$ 11.268,9700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:34:300
R$ 11.268,9600 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:40:930
R$ 11.268,8700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:46:317
R$ 11.268,8600 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:52:907
R$ 11.268,8000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:54:340
R$ 11.268,7900 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:54:950
R$ 11.268,7500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:56:477
R$ 11.268,7400 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:01:58:917
R$ 11.268,6400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:00:363
R$ 11.268,6300 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:01:967
R$ 11.268,5900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:12:427
R$ 11.268,5800 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:15:037
R$ 11.268,5600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:18:447
R$ 11.268,5500 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:25:143
R$ 11.268,5300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:31:480
R$ 11.268,5200 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:38:150
R$ 11.268,4500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:39:500
R$ 11.268,4400 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:40:153
R$ 11.268,4200 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:42:513
R$ 11.268,4100 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:45:173
R$ 11.268,3200 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:48:530
R$ 11.268,3100 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:50:197
R$ 11.268,2100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:51:557
R$ 11.268,2000 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:52:170
R$ 11.268,1800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:54:533
R$ 11.268,1700 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:55:220
R$ 11.268,1400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:56:567
R$ 11.268,1300 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:02:58:207
R$ 11.268,0500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:59:543
R$ 11.268,0400 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:03:01:187
R$ 10.200,0000 15.292.367/0001-01 07/10/2021 15:03:36:107
R$ 8.450,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 15:03:56:053
R$ 9.900,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:04:08:753
R$ 8.400,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:04:09:063
R$ 11.228,7200 24.360.974/0001-44 07/10/2021 15:05:36:470
R$ 10.099,0000 37.278.673/0001-18 07/10/2021 15:06:08:443
R$ 10.698,2000 36.673.446/0001-24 07/10/2021 15:06:10:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:41:40 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 07/10/2021
15:03:07 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
15:03:07

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 11.268,0400 e R$ 12.200,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:08:08 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:08:08 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:00:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:51:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOX STORE LTDA,
CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16.
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Aceite de proposta 11/10/2021
14:53:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, pelo melhor lance de R$ 8.400,0000.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FOX STORE LTDA - CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 36 - Contator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO

LTDA - EIRELI
Sim Sim 25 R$ 153,9800 R$ 3.849,5000 06/10/2021

16:34:51
Marca: STARK ELECTRIC 
Fabricante: STARK ELECTRIC 
Modelo / Versão: CJX2-2510 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator, tensão trabalho: 220 v, corrente trabalho: 25 a,
aplicação: ar condicionado, potência nominal: 7,5 cv, número e tipo de contatos principais: 1na, número pólos:
3, modelo1: cwm25.10 (weg) 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 25 R$ 153,9800 R$ 3.849,5000 07/10/2021
13:40:00

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator magnético para condicionador de ar, 25A, bobina de
220V. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.777.255/0001-87 LUMEN
COMERCIO E
SERVICOS DE
MOTORES
ELETRICOS
EIRELI

Sim Sim 25 R$ 200,0000 R$ 5.000,0000 06/10/2021
17:01:56

Marca: Brasiltec 
Fabricante: Brasiltec 
Modelo / Versão: 25 A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator magnético para condicionador de ar, 25A, bobina de
220V. Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / 25 A. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 25 R$ 200,0000 R$ 5.000,0000 06/10/2021
22:30:46

Marca: LK 
Fabricante: LK 
Modelo / Versão: LK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator magnético para condicionador de ar, 25A, bobina de
220V. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 5.000,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 3.849,5000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 3.849,5000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 3.849,4700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:54:19:547
R$ 3.849,4300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:51:397
R$ 3.849,3400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:56:52:527
R$ 4.130,3400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:56:54:270
R$ 3.849,0800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:56:55:590
R$ 3.849,0100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:56:58:543
R$ 3.848,7500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:00:603
R$ 3.848,7200 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:01:543
R$ 3.848,1200 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:03:617
R$ 4.129,6700 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:04:080
R$ 4.129,0300 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:06:057
R$ 3.848,0900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:06:560
R$ 3.847,6700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:08:653
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R$ 4.128,5400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:09:237
R$ 3.847,6500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:09:577
R$ 3.847,2600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:10:687
R$ 4.128,5200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:11:080
R$ 3.847,2300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:12:567
R$ 3.846,8800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:13:707
R$ 4.128,0700 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:14:207
R$ 3.846,8100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:15:583
R$ 4.127,6200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:16:270
R$ 3.846,2600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:18:743
R$ 4.127,0300 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:19:520
R$ 3.846,2100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:20:597
R$ 4.126,9800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:21:183
R$ 3.846,1300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:36:853
R$ 3.846,0800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:37:723
R$ 3.845,9400 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:38:870
R$ 3.845,9100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:40:747
R$ 3.845,6600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:41:880
R$ 3.845,5800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:43:733
R$ 3.845,5300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:44:900
R$ 3.845,4500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:45:763
R$ 4.126,1600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:48:490
R$ 3.844,9000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:59:000
R$ 4.125,5700 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:00:773
R$ 3.844,8700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:01:850
R$ 4.125,5400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:03:253
R$ 3.844,7900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:58:04:017
R$ 3.844,7700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:04:827
R$ 4.125,4300 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:19:737
R$ 3.844,2600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:58:21:143
R$ 3.844,1600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:27:887
R$ 3.844,1300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:58:32:210
R$ 3.844,1100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:33:897
R$ 4.124,7500 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:34:347
R$ 4.124,7300 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:36:890
R$ 3.843,8900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:58:37:270
R$ 3.843,8200 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:38:933
R$ 4.124,4100 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:39:817
R$ 3.843,4900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:15:623
R$ 3.843,4400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:16:987
R$ 3.843,3600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:17:620
R$ 3.843,2700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:20:073
R$ 3.842,7400 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:20:640
R$ 4.123,2600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:22:313
R$ 3.842,7000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:23:007
R$ 3.842,6800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:23:697
R$ 4.123,2100 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:24:040
R$ 3.842,6400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:26:007
R$ 3.842,4100 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:26:720
R$ 3.842,3100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:29:010
R$ 3.842,2100 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:29:780
R$ 3.842,1600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:31:003
R$ 3.842,1100 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:32:753
R$ 3.842,0100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:35:020
R$ 3.841,7800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:37:760
R$ 3.841,6900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:40:047
R$ 4.122,1300 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:52:100
R$ 3.841,6200 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:00:01:867
R$ 4.122,0500 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:03:757
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R$ 3.841,5900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:05:053
R$ 3.841,3800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:00:06:893
R$ 4.121,8000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:23:817
R$ 3.841,3500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:27:113
R$ 4.121,7600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:28:677
R$ 3.841,2300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:00:31:023
R$ 3.841,1900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:32:130
R$ 3.840,9600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:00:34:017
R$ 4.121,5900 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:34:503
R$ 3.840,9300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:35:137
R$ 4.121,3100 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:36:970
R$ 3.840,6400 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:00:37:303
R$ 4.121,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:39:890
R$ 3.840,6200 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:47:167
R$ 4.120,9800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:50:103
R$ 3.840,4000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:00:54:153
R$ 4.120,7400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:00:55:060
R$ 3.840,3400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:55:397
R$ 3.839,8300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:00:56:193
R$ 3.839,7600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:58:177
R$ 3.839,6500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:00:233
R$ 4.119,9400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:00:850
R$ 3.839,6300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:03:197
R$ 4.119,9200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:05:750
R$ 3.839,3400 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:13:497
R$ 4.119,6100 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:15:073
R$ 3.839,2400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:18:237
R$ 3.838,9900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:19:577
R$ 3.838,9400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:20:233
R$ 4.119,1800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:21:057
R$ 3.838,8500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:21:597
R$ 4.119,0800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:24:123
R$ 3.838,7500 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:24:440
R$ 3.838,6200 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:25:670
R$ 4.118,8300 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:26:380
R$ 3.838,5600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:27:277
R$ 4.118,7700 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:29:253
R$ 3.838,3700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:30:700
R$ 3.838,3000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:33:280
R$ 3.838,1200 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:35:760
R$ 4.118,3000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:38:087
R$ 3.838,1000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:38:413
R$ 4.000,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:42:247
R$ 3.837,6300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:44:927
R$ 3.837,6100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:50:357
R$ 3.837,1700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:50:990
R$ 3.837,0800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:52:337
R$ 3.836,6900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:54:017
R$ 3.836,6700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:01:56:373
R$ 3.836,2700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:01:59:090
R$ 3.836,1700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:01:380
R$ 3.835,7200 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:02:05:233
R$ 3.835,6400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:06:383
R$ 3.835,3800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:02:08:210
R$ 3.835,3300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:09:387
R$ 3.835,2500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:02:11:257
R$ 3.835,2200 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:02:14:420
R$ 3.563,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:03:17:583
R$ 2.400,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:03:17:917
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R$ 1.586,2500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:03:18:197
R$ 2.400,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:03:18:820
R$ 3.738,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:04:39:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:41:44 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
15:02:16 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
15:02:16

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 3.835,2200 e R$ 4.000,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:07:17 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:07:17 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:21:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:45:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA -
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:53:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R$ 1.586,2500.

Habilitação de fornecedor 11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI -
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 37 - Contator

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO

LTDA - EIRELI
Sim Sim 20 R$ 177,3400 R$ 3.546,8000 06/10/2021

16:34:51
Marca: STARK ELECTRIC 
Fabricante: STARK ELECTRIC 
Modelo / Versão: CJX2-3210 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator, tensão nominal bobina: 220 v, frequência: 60 hz,
aplicação: ar condicionado, modelo: cwm32 (weg), número e tipo de contatos principais: 4na, corrente térmica
nominal: 32 a, sistema fixação: em trilho din, número pólos: 4 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA Sim Sim 20 R$ 177,3400 R$ 3.546,8000 07/10/2021
13:40:00

Marca: SOPRANO 
Fabricante: SOPRANO 
Modelo / Versão: SOPRANO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator magnético para condicionador de ar, 32A, bobina de
220V. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 200,0000 R$ 4.000,0000 06/10/2021
22:30:46

Marca: LK 
Fabricante: LK 
Modelo / Versão: LK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator magnético para condicionador de ar, 32A, bobina de
220V. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.777.255/0001-87 LUMEN
COMERCIO E
SERVICOS DE
MOTORES
ELETRICOS
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 230,0000 R$ 4.600,0000 06/10/2021
17:02:58

Marca: Brasiltec 
Fabricante: Brasiltec 
Modelo / Versão: 32 A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator magnético para condicionador de ar, 32A, bobina de
220V. Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / 32 A. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Ata PREGÃO (0958678)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 691



13/10/2021 14:37 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 48/60

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.600,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 4.000,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 3.546,8000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 3.546,8000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 3.546,7300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:54:38:773
R$ 3.546,1600 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:13:570
R$ 3.805,0200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:19:390
R$ 3.546,1000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:21:617
R$ 3.804,9600 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:22:173
R$ 3.546,0500 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:27:820
R$ 3.804,9100 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:37:600
R$ 3.545,9900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:40:710
R$ 3.545,7800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:41:887
R$ 3.804,6200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:42:657
R$ 3.545,7100 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:42:973
R$ 3.545,3700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:43:880
R$ 3.804,1800 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:44:780
R$ 3.545,3200 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:46:743
R$ 3.545,0100 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:47:930
R$ 3.804,1200 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:48:280
R$ 3.544,9300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:48:763
R$ 3.544,6700 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:49:927
R$ 3.803,7000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:50:287
R$ 3.544,5800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:51:770
R$ 3.803,3300 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:52:970
R$ 3.544,3200 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:53:947
R$ 3.544,2700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:54:783
R$ 3.543,9100 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:56:003
R$ 3.543,8600 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:56:790
R$ 3.543,5900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:57:59:023
R$ 3.802,2700 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:57:59:617
R$ 3.543,5300 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:59:937
R$ 3.802,2000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:01:307
R$ 3.543,0400 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:58:02:050
R$ 3.542,9800 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:02:860
R$ 3.542,5900 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:58:05:043
R$ 3.801,1900 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:08:327
R$ 3.542,5400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:18:897
R$ 3.801,1400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:21:113
R$ 3.542,5100 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:58:37:260
R$ 3.542,4700 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:58:37:907
R$ 3.801,0700 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:38:840
R$ 3.541,9800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:58:40:250
R$ 3.800,5400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:58:41:867
R$ 3.541,8900 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:12:977
R$ 3.800,4400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:13:643
R$ 3.541,3300 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:14:590
R$ 3.541,2400 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:59:15:993
R$ 3.799,8400 34.777.255/0001-87 07/10/2021 14:59:16:333
R$ 3.540,9800 30.247.600/0001-10 07/10/2021 14:59:17:613
R$ 3.531,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 15:00:35:150
R$ 2.400,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:00:35:487
R$ 1.638,9000 30.247.600/0001-10 07/10/2021 15:00:36:077
R$ 2.400,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:00:36:420
R$ 2.400,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 15:00:37:167
R$ 3.422,0000 34.777.255/0001-87 07/10/2021 15:01:28:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:42:00 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:59:34 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

07/10/2021
14:59:34

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 3.540,9800 e R$ 3.799,8400.

Encerramento 07/10/2021
15:04:35 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

07/10/2021
15:04:35 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

07/10/2021
16:21:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:
30.247.600/0001-10.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
16:45:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA -
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:55:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:
30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R$ 1.638,9000 e com valor negociado a R$
1.638,8000. Motivo: ajuste proposta

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI -
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 38 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
15.292.367/0001-01 RR ANDRADE

DISTRIBUIDORA
LTDA.

Sim Sim 30 R$ 218,5900 R$ 6.557,7000 07/10/2021
11:20:41

Marca: Zatflex 
Fabricante: Zatflex 
Modelo / Versão: Zatflex 2,5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre flexível seção nominal de 2,5 mm², peças 100m. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.240.841/0001-16 FOX STORE
LTDA

Sim Sim 30 R$ 218,5900 R$ 6.557,7000 07/10/2021
13:40:00

Marca: SIL 
Fabricante: SIL 
Modelo / Versão: SIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre flexível seção nominal de 2,5 mm², peças 100m. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Sim Sim 30 R$ 220,0000 R$ 6.600,0000 06/10/2021
15:34:38

Marca: energy 
Fabricante: energy 
Modelo / Versão: energy 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre flexível seção nominal de 2,5 mm², peças 100m. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 250,0000 R$ 7.500,0000 06/10/2021
22:30:46

Marca: NEW 
Fabricante: NEW 
Modelo / Versão: NEW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre flexívelseção nominal de 2,5 mm², peças 100m. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 513,0000 R$ 15.390,0000 07/10/2021
08:52:47

Marca: FORTE CABOS 
Fabricante: FORTE CABOS 
Modelo / Versão: FLEXIVEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: > ou = 750 v, material
do condutor: cobre, material isolamento: pvc anti-chama, cor da isolação: vermelha, bitola: 2,5 mm 
Porte da empresa: ME/EPP

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 637,0200 R$ 19.110,6000 06/10/2021
18:42:32
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Marca: TOTAL FLEX 
Fabricante: TOTAL FLEX 
Modelo / Versão: - 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre flexível seção nominal de 2,5 mm², peças 100m. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 19.110,6000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 15.390,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 7.500,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 6.600,0000 36.673.446/0001-24 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 6.557,7000 15.292.367/0001-01 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 6.557,7000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:10:00:613
R$ 6.557,6900 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:45:27:767
R$ 7.213,4500 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:49:43:413
R$ 7.213,0000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 14:56:30:813
R$ 6.599,0000 17.451.234/0001-58 07/10/2021 14:57:54:553
R$ 6.050,0000 15.292.367/0001-01 07/10/2021 14:59:32:650
R$ 5.000,0000 14.822.943/0001-04 07/10/2021 14:59:33:383
R$ 6.075,0000 42.240.841/0001-16 07/10/2021 14:59:58:217
R$ 6.537,9000 36.673.446/0001-24 07/10/2021 15:01:58:683
R$ 5.135,6000 24.360.974/0001-44 07/10/2021 15:03:29:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/10/2021
14:42:33 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

07/10/2021
14:58:57 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 07/10/2021
14:58:57

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 6.557,6900 e R$ 7.213,0000.

Encerramento 07/10/2021
15:03:58 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

07/10/2021
15:03:58 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:42:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/10/2021
15:51:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA
ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04.

Aceite de proposta 11/10/2021
14:55:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/10/2021
17:04:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/10/2021
14:10:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 07/10/2021

14:15:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 07/10/2021

14:15:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:02

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:03

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:04

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021 O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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14:15:05
Sistema 07/10/2021

14:15:06
O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:07

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:10

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:11

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:12

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:14

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:15

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:16

O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:17

O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:18

O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:19

O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:20

O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:21

O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:22

O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:15:23

O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 07/10/2021
14:16:07

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aberta a fase competitiva, desejo boa sorte a todos.

Sistema 07/10/2021
14:30:13

A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 63,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:13 do dia

07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:30:35
A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R$
412,6700 e R$ 414,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:35 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:31:10
A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance no valor

de R$ 63,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:36:10 do dia
07/10/2021.

Sistema 07/10/2021
14:31:44

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
131,5900 e R$ 131,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:36:44 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:32:41
A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance no valor

de R$ 81,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:41 do dia
07/10/2021.

Sistema 07/10/2021
14:33:09

A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 396,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:38:09 do dia

07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:34:38
A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R$
70,0000 e R$ 70,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:39:38 do dia

07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:34:53
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
67,2900 e R$ 67,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:39:53 do dia

07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:34:54
A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R$
220,0000 e R$ 223,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:39:54 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:34:55
A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$
44,3900 e R$ 44,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:39:55 do dia

07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:34:57
A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor

de R$ 37,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:39:57 do dia
07/10/2021.

Sistema 07/10/2021
14:35:14

O fornecedor da proposta no valor de R$ 63,4000 não enviou lance único e fechado
para o item 4.

Sistema 07/10/2021
14:35:14

O item 4 está encerrado.
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Sistema 07/10/2021
14:35:15

O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:35:36

O item 17 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:35:37

O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:35:52

A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R$
419,9900 e R$ 420,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:40:52 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:35:53
A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R$
389,9900 e R$ 402,4500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:40:53 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:35:54
A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R$
87,5900 e R$ 169,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:40:54 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:36:11
O item 9 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:36:14

O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:36:38

A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 41,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:41:38 do dia

07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:36:42
A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R$
2.390,0000 e R$ 3.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:41:42

do dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:36:45
O item 2 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:36:46

O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:36:58

A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 20,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:41:58 do dia

07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:37:31
A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance no valor

de R$ 452,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:42:31 do dia
07/10/2021.

Sistema 07/10/2021
14:37:42

O fornecedor da proposta no valor de R$ 81,1000 não enviou lance único e fechado
para o item 10.

Sistema 07/10/2021
14:37:42

O item 10 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:37:43

O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:38:06

A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R$
188,8300 e R$ 189,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:43:06 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:38:10
O fornecedor da proposta no valor de R$ 396,9000 não enviou lance único e fechado

para o item 15.
Sistema 07/10/2021

14:38:10
O item 15 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:38:23

O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:39:28

A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R$
1.300,0000 e R$ 1.328,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:44:28

do dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:39:39
O item 12 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:39:40

O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:39:54

O item 1 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:39:55

O item 13 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:39:55

O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:39:56

O item 6 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:39:56

O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:39:57

O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021 O fornecedor da proposta no valor de R$ 37,2000 não enviou lance único e fechado
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14:39:58 para o item 3.
Sistema 07/10/2021

14:39:58
O item 3 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:39:59

O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:40:53

O item 14 teve empate real para o valor 320,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 07/10/2021

14:40:53
O item 14 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:40:54

O item 20 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:40:54

O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:40:55

O item 19 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:40:55

O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:40:56

O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:41:39

O fornecedor da proposta no valor de R$ 41,5000 não enviou lance único e fechado
para o item 11.

Sistema 07/10/2021
14:41:39

O item 11 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:41:40

O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:41:43

O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.000,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 8.

Sistema 07/10/2021
14:41:43

O item 8 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:41:44

O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:41:59

O fornecedor da proposta no valor de R$ 20,6000 não enviou lance único e fechado
para o item 5.

Sistema 07/10/2021
14:41:59

O item 5 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:42:00

O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:42:32

O fornecedor da proposta no valor de R$ 452,1000 não enviou lance único e fechado
para o item 16.

Sistema 07/10/2021
14:42:32

O item 16 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:42:34

O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:42:34

Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/10/2021
14:43:07

O item 18 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:44:29

O item 7 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:52:49

A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R$
266,9900 e R$ 267,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:57:49 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:55:10
A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R$
238,3900 e R$ 240,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:00:10 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:55:46
A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R$
1.000,0000 e R$ 1.441,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:00:46

do dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:55:49
A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R$
334,9000 e R$ 335,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:00:49 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:55:54
A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R$
237,2000 e R$ 305,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:00:54 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:56:18
A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R$
254,0000 e R$ 272,5400 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:01:18 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:56:39
A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R$
305,4400 e R$ 312,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:01:39 do
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dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:56:52
A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R$
189,6500 e R$ 245,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:01:52 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:57:50
O item 22 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:57:58

A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R$
800,0000 e R$ 1.003,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:02:58 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:58:39
A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R$

12.720,0000 e R$ 15.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às
15:03:39 do dia 07/10/2021.

Sistema 07/10/2021
14:58:57

A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R$
6.557,6900 e R$ 7.213,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:03:57

do dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

14:59:34
A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R$
3.540,9800 e R$ 3.799,8400 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:04:34

do dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

15:00:11
O item 27 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:00:26

A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R$
270,6800 e R$ 370,1500 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:05:26 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

15:00:47
O item 23 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:00:50

O item 21 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:00:55

O item 29 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:01:19

O item 31 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:01:40

O item 28 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:01:53

O item 30 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:02:16

A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R$
3.835,2200 e R$ 4.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:07:16

do dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

15:02:30
A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R$
226,0400 e R$ 248,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:07:30 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

15:02:59
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.003,6000 não enviou lance único e fechado

para o item 24.
Sistema 07/10/2021

15:02:59
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.003,6000 não enviou lance único e fechado

para o item 24.
Sistema 07/10/2021

15:02:59
O item 24 teve empate real para o valor 1.003,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico

entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no
Julgamento de Propostas.

Sistema 07/10/2021
15:02:59

O item 24 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:03:07

A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R$
11.268,0400 e R$ 12.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

15:08:07 do dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

15:03:40
O fornecedor da proposta no valor de R$ 15.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 25.
Sistema 07/10/2021

15:03:40
O item 25 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:03:58

O fornecedor da proposta no valor de R$ 6.599,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 38.

Sistema 07/10/2021
15:03:58

O item 38 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:04:35

O item 37 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:04:51

A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R$
183,3900 e R$ 201,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:09:51 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

15:04:56
A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R$
143,7900 e R$ 158,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:09:56 do

dia 07/10/2021.
Sistema 07/10/2021

15:05:27
O fornecedor da proposta no valor de R$ 270,7900 não enviou lance único e fechado

para o item 26.
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Sistema 07/10/2021
15:05:27

O item 26 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:07:17

O item 36 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:07:31

O item 33 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:08:08

O item 35 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:09:52

O item 32 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:09:57

O item 34 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
15:10:01

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 07/10/2021
15:10:43

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Favor aguardem um instante.

Pregoeiro 07/10/2021
15:24:11

Para DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 07/10/2021
15:26:58

Para DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, V.Sª foi a primeira
classificada nos itens, 01; 02;06; 07; 08;17;18;19;20;22;24;32;33;34;38,

considerando a determinação do Edital e da Legislação do pregão eletrônico existe a
possibilidade de negociação de propostas?

14.822.943/0001-
04

07/10/2021
15:30:03

Sim, podemos negociar.

14.822.943/0001-
04

07/10/2021
15:32:52

Senhor pregoeiro, todos os itens já estão abaixo do valor estimado apresentado no
edital.

Pregoeiro 07/10/2021
15:32:55

Para DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, aceita nossa contraproposta
para os itens, valores: 01 R$40,00;02 R$90,00;06 R$25,00; (obs. 07 e 08 V.Sª não foi

a primeira, retificando) 17 R$150,00,18 R$100,00; 19 R$40,00 ;20 R$90,00;22
R$130,00; 24 R$700,00; 32 R$ 100,00; 33 R$100,00?

Pregoeiro 07/10/2021
15:34:06

Para DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI - ....continuando...34 R$60,00 e 38
R$4.500,00? Peço que avalie e registre resposta. Agradeço.

Pregoeiro 07/10/2021
15:35:08

Para DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI - Considerando a resposta de V.Sª, os valores
apresentados são compatíveis com os estimados. Pelo exposto, cumprida a presente

fase de negociação, vamos convocar anexo
Pregoeiro 07/10/2021

15:36:55
Para DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor encaminhe sua
proposta devidamente ajustada aos últimos lances ofertados para cada item,

REGISTRE A MARCA/FABRICANTE/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, IDÊNTICAS AO
TERMO REFERÊNCIA ANEXO I, PROPOSTA ASSINADA E RUBRICADA FOLHAS,

CONVOCAREMOS ANEXO, AGUARDAMOS EM DUAS HORAS.
Sistema 07/10/2021

15:37:21
Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-

04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 07/10/2021

15:37:33
Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-

04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema 07/10/2021

15:37:55
Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-

04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema 07/10/2021

15:38:10
Senhor fornecedor NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema 07/10/2021

15:38:29
Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-

04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema 07/10/2021

15:39:43
Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-

04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
14.822.943/0001-

04
07/10/2021
15:39:59

certo, aguardando liberação para anexar

Sistema 07/10/2021
15:40:08

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.

Sistema 07/10/2021
15:40:23

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.

Sistema 07/10/2021
15:40:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 07/10/2021
15:40:42

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.

Sistema 07/10/2021
15:40:56

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.

Sistema 07/10/2021
15:41:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 2.

Sistema 07/10/2021
15:41:16

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.

Sistema 07/10/2021
15:41:33

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
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Sistema 07/10/2021
15:41:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 6.

Sistema 07/10/2021
15:41:49

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.

Sistema 07/10/2021
15:42:05

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.

Sistema 07/10/2021
15:42:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 17.

Sistema 07/10/2021
15:42:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 18.

Sistema 07/10/2021
15:43:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 19.

Sistema 07/10/2021
15:44:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 20.

Sistema 07/10/2021
15:45:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 22.

Pregoeiro 07/10/2021
15:46:29

Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Conforme determinação do edital e
da legislação do pregão eletrônico, questiono se existe a possibilidade de negociação

de valores para os itens que V.Sª foi classificada em primeiro, segue: Itens,03;
04;05;09;10;11;15;16;23;31;35?

Pregoeiro 07/10/2021
15:48:03

Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Conforme determinação do edital e
da legislação do pregão eletrônico, questiono se existe a possibilidade de negociação

de valores para os itens que V.Sª foi classificada em primeiro, segue: Itens,03;
04;05;09;10;11;15;16;23;31;35?

42.240.841/0001-
16

07/10/2021
15:48:17

Boa tarde!

Sistema 07/10/2021
15:48:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 24.

42.240.841/0001-
16

07/10/2021
15:48:56

Um instante por gentileza.

Sistema 07/10/2021
15:49:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 32.

Pregoeiro 07/10/2021
15:49:31

Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo.

Sistema 07/10/2021
15:49:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 33.

Sistema 07/10/2021
15:50:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 34.

Sistema 07/10/2021
15:51:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
14.822.943/0001-04, enviou o anexo para o ítem 38.

42.240.841/0001-
16

07/10/2021
15:54:44

Infelizmente não consigo reduzir. Foi ofertado os melhores valores na fase de lance.

Pregoeiro 07/10/2021
15:54:53

Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, já tem uma posição sobre a possibilidade de
negociação de propostas?

42.240.841/0001-
16

07/10/2021
15:56:14

Infelizmente não consigo reduzir. Foi ofertado os melhores valores na fase de lance.

Pregoeiro 07/10/2021
15:57:07

Para FOX STORE LTDA - Agradeço, os valores apresentados por V.Sª são compatíveis
com os estimados pela Administração. Convocaremos anexo, favor encaminhe sua

proposta com os valores dos últimos lances registrados, contendo a descrição completa
dos itens, marca, fabricante, características técnicas etc, proposta assinada e rubricada

todas as folhas.
Pregoeiro 07/10/2021

15:57:22
Para FOX STORE LTDA - Aguardamos e duas horas.

Sistema 07/10/2021
15:57:36

Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 3.

Sistema 07/10/2021
15:57:47

Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 4.

Sistema 07/10/2021
15:57:58

Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 5.

Sistema 07/10/2021
15:58:14

Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 9.

Sistema 07/10/2021
15:58:25

Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 10.

Sistema 07/10/2021
15:58:40

Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 11.

Sistema 07/10/2021
15:59:01

Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 15.

42.240.841/0001-
16

07/10/2021
15:59:06

Ok.

Sistema 07/10/2021 Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio
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15:59:16 do anexo referente ao ítem 16.
Sistema 07/10/2021

15:59:33
Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 23.
Sistema 07/10/2021

15:59:59
Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 31.
Sistema 07/10/2021

16:00:19
Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 35.
Pregoeiro 07/10/2021

16:00:41
Para FOX STORE LTDA - Anexos convocados.

Pregoeiro 07/10/2021
16:04:17

Para J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
classificada nos itens: 26;27;28;29;30;36;37? É possível negociação de valores?

Considerando a determinação do edital e legislação do pregão eletrônico
Pregoeiro 07/10/2021

16:07:04
Para J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira

classificada nos itens: 26;27;28;29;30;36;37? É possível negociação de valores?
Considerando a determinação do edital e legislação do pregão eletrônico

Pregoeiro 07/10/2021
16:08:23

Para J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

Sistema 07/10/2021
16:15:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
28.806.187/0001-34, enviou o anexo para o ítem 7.

Pregoeiro 07/10/2021
16:16:30

Para J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - Sr. (a) Licitante, considerando o silêncio de
V.Sª, determino, conforme edital, o prazo de duas horas para encaminhamento da suas

propostas devidamente ajustada aos últimos lances ofertados, deixando de anexar
vamos recusar as suas propostas.

Sistema 07/10/2021
16:19:49

Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.

Sistema 07/10/2021
16:20:35

Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.

Sistema 07/10/2021
16:20:49

Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.

Sistema 07/10/2021
16:21:05

Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.

Sistema 07/10/2021
16:21:20

Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.

Sistema 07/10/2021
16:21:34

Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.

Sistema 07/10/2021
16:21:45

Senhor fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.

Pregoeiro 07/10/2021
16:26:44

Para LICITA ONLINE EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada
no item 25, considerando a legislação do pregão e a determinação do edital, questiono

sobre a possibilidade de negociação de proposta. Aceita o valor de R$9.000,00?
Pregoeiro 07/10/2021

16:29:56
Para LICITA ONLINE EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada
no item 25, considerando a legislação do pregão e a determinação do edital, questiono

sobre a possibilidade de negociação de proposta. Aceita o valor de R$9.000,00?
Pregoeiro 07/10/2021

16:31:55
Para LICITA ONLINE EIRELI - Sr.(a) Licitante, considerando o silêncio de V.Sª

determino o prazo de duas horas para encaminhamento de sua proposta devidamente
ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa do item, proposta

assinada e rubricada, deixando de anexar, vamos recusar.
Sistema 07/10/2021

16:32:38
Senhor fornecedor LICITA ONLINE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.360.974/0001-44, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro 07/10/2021

16:33:56
Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no item 21, aceita negociar

valores?
Sistema 07/10/2021

16:34:17
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:

30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema 07/10/2021

16:34:32
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:

30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro 07/10/2021

16:36:23
Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no item 21, aceita negociar

valores?
Pregoeiro 07/10/2021

16:37:33
Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sr.(a)
Licitante, considerando o silêncio de V.Sª determino o prazo de duas horas para

encaminhamento de sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado,
contendo a descrição completa do item, proposta assinada e rubricada, deixando de

anexar, vamos recusar.
Sistema 07/10/2021

16:37:55
Senhor fornecedor BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER,

CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema 07/10/2021

16:39:04
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema 07/10/2021

16:39:34
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema 07/10/2021 Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,
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16:40:23 enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema 07/10/2021

16:40:59
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema 07/10/2021

16:41:34
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema 07/10/2021

16:42:44
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema 07/10/2021

16:43:34
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema 07/10/2021

16:43:37
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:

30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema 07/10/2021

16:44:02
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:

30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema 07/10/2021

16:44:34
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:

30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema 07/10/2021

16:45:10
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:

30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema 07/10/2021

16:45:37
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:

30.247.600/0001-10, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema 07/10/2021

16:49:56
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema 07/10/2021

16:50:39
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema 07/10/2021

16:51:20
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema 07/10/2021

16:51:51
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,

enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema 07/10/2021

16:52:39
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITA ONLINE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.360.974/0001-

44, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema 07/10/2021

16:59:28
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, enviou o anexo para o ítem 21.
Pregoeiro 07/10/2021

18:32:15
Srs.(as) Licitantes, encaminharemos as propostas melhores classificadas e anexadas
na presente sessão eletrônica, considerando a necessidade da Unidade Técnica deste

Regional ratificar a conformidade com todos os termos do edital e anexos. Pelo
exposto, suspenderemos a sessão, com data para RETORNO NO DIA 11, PRÓXIMA

SEGUNDA FEIRA ÀS 14H.Boa noite.
Pregoeiro 11/10/2021

14:02:27
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Passaremos a transcrever dois apontamentos registrados
pela Unidade deste Regional responsável pelo pronunciamento da conformidade técnica

de propostas. Favor, peço que permaneçam conectados e respondam aos
questionamentos do pregoeiro quando solicitado, obrigado.

Pregoeiro 11/10/2021
14:04:07

Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde, transcreveremos o apontamento da
Unidade Técnica quanto ao ITEM 16: "....Porém, o item 16 da referida proposta está
em DESACORDO com o Termo de Referência, pois o TR descreve que a unidade de

eletroduto DN de 32mm deve ter 50 metros e a proposta apresenta um comprimento
de somente 25 metros"

Pregoeiro 11/10/2021
14:05:34

Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, poderia esclarecer? Confirma que o produto
ofertado por V.Sª possui o comprimento de somente 25m?

42.240.841/0001-
16

11/10/2021
14:08:08

Boa tarde!

Pregoeiro 11/10/2021
14:08:58

Para FOX STORE LTDA - Boa tarde. Aguardo resposta.

Pregoeiro 11/10/2021
14:11:27

Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, poderia esclarecer? Confirma que o produto
ofertado por V.Sª possui o comprimento de somente 25m?

42.240.841/0001-
16

11/10/2021
14:12:27

No item 16 o valor de referência não contempla 50mts ou seja o valor de referência de
de R$ 452,10 não condiz com o rolo de 50mts e sim o de 25mts.

42.240.841/0001-
16

11/10/2021
14:12:56

Portanto estou ofertando o rolo com 25 mts.

Pregoeiro 11/10/2021
14:18:38

Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, os valores de referência registrados no Edital
são vinculantes ao julgamento do certame, obedecendo princípios da legalidade,

isonomia entre participantes e outros basilares. Entendo perfeitamente a intervenção,
contudo não podemos aceitar o item que não contemple todas as exigências técnicas

apontadas no Anexo I TR.
Pregoeiro 11/10/2021

14:19:35
Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, os demais itens estão corretos, e serão aceitos

na presente fase.
Pregoeiro 11/10/2021

14:21:30
Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, a fim de consignar o registro correto de
proposta, podemos convocar anexo. V.Sª mantém os demais itens se sagrou-se

vencedora a fim de procedemos a aceitação. EXCLUÍNDO O ITEM 16. Convocaremos
anexo. Agradeço.

Pregoeiro 11/10/2021
14:22:44

Para FOX STORE LTDA - Abriremos convocação no ITEM 03, PEÇO QUE JUNTE
PROPOSTA DOS DEMAIS ITENS, EXCLUINDO O ITEM 16.

Sistema 11/10/2021 Senhor fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, solicito o envio
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14:23:00 do anexo referente ao ítem 3.
42.240.841/0001-

16
11/10/2021
14:24:01

Ok.

Pregoeiro 11/10/2021
14:24:50

Para LICITA ONLINE EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade requisitante
apontou um erro meramente material, vou transcrever: "existe um erro material nas

quantidades, pois o Termo de Referência requer 750 (setecentos e cinquenta unidades)
e a proposta apresenta 30 (trinta) unidades. Todavia, o valor final apresentado pela

licitante, corresponde a multiplicação de 750 und * Pre
Pregoeiro 11/10/2021

14:25:20
Para LICITA ONLINE EIRELI - ......* Preço Unitário de R$ 14,32, totalizando R$

10.740,00 (dez mil, setecentos e quarenta reais);"
Pregoeiro 11/10/2021

14:26:26
Para LICITA ONLINE EIRELI - Sr.(a) Licitante, abriremos convocação, é praxe, a fim de

V.Sª registrar de forma correta. Agradeço.
Sistema 11/10/2021

14:26:57
Senhor fornecedor LICITA ONLINE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.360.974/0001-44, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro 11/10/2021

14:27:19
Para LICITA ONLINE EIRELI - Anexo convocado.

Sistema 11/10/2021
14:27:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16,
enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 11/10/2021
14:32:19

Srs.(as) Licitantes, com exceção dos dois itens que registramos apontamentos, os
demais foram aceitos pela Unidade Técnica, procederemos a aceitação dos mesmos.

Peço que permaneçam conectados.
Pregoeiro 11/10/2021

14:33:00
Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, vamos

verificar, favor aguarde um instante.
Pregoeiro 11/10/2021

14:35:14
Para FOX STORE LTDA - Sr.(a) Licitante, obrigado, procederemos a aceitação dos

demais itens.
42.240.841/0001-

16
11/10/2021
14:37:37

OK. Obrigado!

Pregoeiro 11/10/2021
14:56:27

Para LICITA ONLINE EIRELI - Sr.(a) Licitante, aguardamos.

Pregoeiro 11/10/2021
15:00:26

Srs.(as) Licitantes com propostas aceitas, estamos analisando toda documentação de
habilitação. Retornaremos ao chat às 17h

Sistema 11/10/2021
16:30:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITA ONLINE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.360.974/0001-
44, enviou o anexo para o ítem 25.

Sistema 11/10/2021
17:01:36

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 11/10/2021
17:03:31

Srs. (as) Licitantes, analisamos toda documentação de habilitação das propostas
aceitas, não encontramos qualquer inconsistência, procederemos a habilitação e em
seguida os procedimentos finais na presente sessão eletrônica. Favor, permaneçam

conectados e observem as mensagens do sistema. Obrigado.
Pregoeiro 11/10/2021

17:05:34
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/10/2021 às

17:38:00.
Pregoeiro 11/10/2021

17:40:11
Srs. (as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico, agradeço a

participação de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração abertura
da sessão pública

07/10/2021
14:00:00

Previsão de abertura: 07/10/2021 14:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa:
Pregoeiro não definido para a compra.

Alteração equipe 07/10/2021
14:05:12

Alteração equipe 07/10/2021
14:05:19

Abertura da sessão
pública

07/10/2021
14:10:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

07/10/2021
14:15:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

07/10/2021
15:10:01 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

07/10/2021
18:43:29

Previsão de reabertura: 11/10/2021 14:00:00; SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA, ANÁLISE
TÉCNICA DAS PROPOSTAS PELA UNIDADE DEMANDANTE

Reativação 11/10/2021
14:00:12

Abertura do prazo 11/10/2021
17:01:36 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

11/10/2021
17:05:34 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/10/2021 às 17:38:00.
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Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:40 horas do dia 11 de
outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00045/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

14.822.943/0001-04 - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Abraçadeira Pacote 100,00 UN 5 R$ 67,3000 R$
10,0000

R$ 50,0000

Marca: SORTE LUZ
Fabricante: SORTE LUZ
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, 150 x 3,6 mm, pacotes 100 unidades.

2 Abraçadeira Pacote 100,00 UN 5 R$ 131,6000 R$
20,0000

R$ 100,0000

Marca: SORTE LUZ
Fabricante: SORTE LUZ
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, 200 x 4,6 mm, pacotes 100 unidades.

6 Braçadeira cabo aço Unidade 20 R$ 44,4000 R$ 1,5000 R$ 30,0000
Marca: SILVANA
Fabricante: SILVANA
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 2”.

17 Tomada Unidade 40 R$ 414,0000 R$ 4,6700 R$ 186,8000
Marca: ILUMI
Fabricante: ILUMI
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2, completa (com parafusos, caixa
e espelho), cor branca.

18 Tomada Unidade 20 R$ 189,2000 R$ 5,5000 R$ 110,0000
Marca: ILUMI
Fabricante: ILUMI
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2, completa (com parafusos, caixa
e espelho), cor branca.

19 Interruptor manual Unidade 10 R$ 87,6000 R$ 5,0000 R$ 50,0000
Marca: ILUMI
Fabricante: ILUMI
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor de 01 tecla paralela, 10a, 250v, com espelho de 4x2, termoplástico de pvc
rígido com contatos em cobre, na cor branca.

20 Tomada Unidade 15 R$ 402,4500 R$ 6,6666 R$ 100,0000
Marca: ILUMI
Fabricante: ILUMI
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada sistema x com conector RJ11.

22 Fita isolante elétrica Unidade 50 R$ 267,0000 R$ 3,0000 R$ 150,0000
Marca: soprano
Fabricante: soprano
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante adesiva antichama, uso até 750v, medindo 19mm x 5m.

24 Componente eletronico - sensor indicador de
presenca por celula infravermelha

Unidade 20 R$
1.003,6000

R$
39,0000

R$ 780,0000

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor IVP de Iluminação 150°.

32 Disjuntor baixa tensão Unidade 15 R$ 183,4500 R$ 7,0000 R$ 105,0000
Marca: soprano
Fabricante: soprano
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 16A, 3kA curva C.

33 Disjuntor baixa tensão Unidade 15 R$ 226,0500 R$ 6,8400 R$ 102,6000
Marca: soprano
Fabricante: soprano
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 20A, 3kA curva C.
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34 Disjuntor baixa tensão Unidade 10 R$ 143,9000 R$ 7,0000 R$ 70,0000
Marca: soprano
Fabricante: soprano
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor monopolar padrão ABNT / DIN 1P, 25A, 3kA curva C.

38 Cabo elétrico flexível Unidade 30 R$
6.557,7000

R$
166,6666

R$
5.000,0000

Marca: TOTAL FLEX
Fabricante: TOTAL FLEX
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre flexível seção nominal de 2,5 mm², peças 100m.

Total do Fornecedor: R$
6.834,4000

 
24.360.974/0001-44 - LICITA ONLINE EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

25 Luminária Unidade 750 R$
12.720,0000

R$
14,3200

R$
10.740,0000

Marca: AVANT
Fabricante: AVANT
Modelo / Versão: BULBO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária, material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led

Total do Fornecedor: R$
10.740,0000

 
28.806.187/0001-34 - NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

7 Canaleta Unidade 50 R$
1.328,5000

R$
18,5900

R$ 929,5000

Marca: PLUZIE
Fabricante: PLUZIE
Modelo / Versão: 9161
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta sistema x, sem divisória com retentor, 5cm x 2cm, vara 2m, cor branco ou
creme.

8 Canaleta Unidade 100 R$
2.396,0000

R$
17,9500

R$
1.795,0000

Marca: PERLEX
Fabricante: PERLEX
Modelo / Versão: 5601BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canaleta sistema x, sem divisória com retentor, 3cm x 3cm, vara 2m, cor branco ou
creme.

12 Luva eletroduto Unidade 10 R$ 70,5000 R$ 1,9600 R$ 19,6000
Marca: WALTUBO
Fabricante: WALTUBO
Modelo / Versão: 25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva em pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 2, com entradas roscáveis,
antichamas, cor preta.

13 Eletroduto Unidade 10 R$ 223,1000 R$
18,8000

R$ 188,0000

Marca: WALTUBO
Fabricante: WALTUBO
Modelo / Versão: 14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto em pvc rígido no comprimento de 3 metros, diâmetro 1 1/2", com entradas
roscáveis, antichamas, cor preta.

14 Eletroduto Unidade 10 R$ 420,1000 R$
20,2400

R$ 202,4000

Marca: WALTUBO
Fabricante: WALTUBO
Modelo / Versão: 15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto em pvc rígido no comprimento de 3 metros, diâmetro 2", com entradas
roscáveis, sem luva, antichamas.

Total do Fornecedor: R$
3.134,5000

 
30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

26 Tomada Unidade 10 R$ 370,8000 R$
19,7000

R$ 197,0000

Marca: STARK ELECTRIC
Fabricante: STARK ELECTRIC
Modelo / Versão: 159001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.

27 Tomada Unidade 5 R$ 237,2500 R$
24,2000

R$ 121,0000

Marca: STARK ELECTRIC
Fabricante: STARK ELECTRIC
Modelo / Versão: 159006
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
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28 Tomada Unidade 10 R$ 312,4000 R$
18,2200

R$ 182,2000

Marca: STARK ELECTRIC
Fabricante: STARK ELECTRIC
Modelo / Versão: 158001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.

29 Tomada Unidade 5 R$ 237,2000 R$
18,2200

R$ 91,1000

Marca: STARK ELECTRIC
Fabricante: STARK ELECTRIC
Modelo / Versão: 158001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.

30 Tomada Unidade 5 R$ 189,6500 R$
26,7200

R$ 133,6000

Marca: STARK ELECTRIC
Fabricante: STARK ELECTRIC
Modelo / Versão: 158010
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.

36 Contator Unidade 25 R$
3.849,5000

R$
63,4500

R$
1.586,2500

Marca: STARK ELECTRIC
Fabricante: STARK ELECTRIC
Modelo / Versão: CJX2-2510
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator, tensão trabalho: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: ar condicionado,
potência nominal: 7,5 cv, número e tipo de contatos principais: 1na, número pólos: 3, modelo1: cwm25.10 (weg)

37 Contator Unidade 20 R$
3.546,8000

R$
81,9400

R$
1.638,8000

Marca: STARK ELECTRIC
Fabricante: STARK ELECTRIC
Modelo / Versão: CJX2-3210
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator, tensão nominal bobina: 220 v, frequência: 60 hz, aplicação: ar condicionado,
modelo: cwm32 (weg), número e tipo de contatos principais: 4na, corrente térmica nominal: 32 a, sistema fixação: em trilho din,
número pólos: 4

Total do Fornecedor: R$
3.949,9500

 
30.508.137/0001-12 - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

21 Fita isolante elétrica Unidade 30 R$ 335,7000 R$ 6,3300 R$ 189,9000
Marca: NORTON
Fabricante: NORTON
Modelo / Versão: NORTON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à tensão: até 750 v,
características adicionais: anti-chama, largura nominal: 19 mm, espessura nominal: 0,15 mm, comprimento nominal: 20 m, tipo:
auto-aderente MARCA NORTON

Total do Fornecedor:R$ 189,9000
 

42.240.841/0001-16 - FOX STORE LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

3 Braçadeira cabo aço Unidade 20 R$ 37,2000 R$ 1,8600 R$ 37,2000
Marca: THELMAR
Fabricante: THELMAR
Modelo / Versão: THELMAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação.

4 Braçadeira cabo aço Unidade 20 R$ 63,4000 R$ 3,1700 R$ 63,4000
Marca: THELMAR
Fabricante: THELMAR
Modelo / Versão: THELMAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 2" e cunha de fixação.

5 Braçadeira cabo aço Unidade 20 R$ 20,6000 R$ 1,0300 R$ 20,6000
Marca: THELMAR
Fabricante: THELMAR
Modelo / Versão: THELMAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 1.

9 Curva eletroduto Unidade 10 R$ 63,3000 R$ 6,0000 R$ 60,0000
Marca: ANDALUZ
Fabricante: ANDALUZ
Modelo / Versão: ANDALUZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 1 1/2, entradas roscáveis,
antichamas, cor preta.

10 Curva eletroduto Unidade 10 R$ 81,1000 R$ 8,1100 R$ 81,1000
Marca: ANDALUZ
Fabricante: ANDALUZ
Modelo / Versão: ANDALUZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 2, entradas roscáveis,
antichamas, cor preta.

11 Luva eletroduto Unidade 10 R$ 41,5000 R$ 4,1500 R$ 41,5000
Marca: ANDALUZ
Fabricante: ANDALUZ
Modelo / Versão: ANDALUZ
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva em pvc rígido para eletroduto, diâmetro 1 1/2, com entradas roscáveis,
antichamas, cor preta.

15 Eletroduto Unidade 5 R$ 396,9000 R$
79,3800

R$ 396,9000

Marca: ANDALUZ
Fabricante: ANDALUZ
Modelo / Versão: ANDALUZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroduto pvc flexível corrugado, 50 m, cor amarela, dn de 25 mm.

23 Haste aterramento Unidade 20 R$
1.441,0000

R$
44,0000

R$ 880,0000

Marca: OLIVO
Fabricante: OLIVO
Modelo / Versão: OLIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Haste de aterramento em cobre com conector para fio, 2m.

31 Tomada Unidade 5 R$ 261,0500 R$
30,0000

R$ 150,0000

Marca: SOPRANO
Fabricante: SOPRANO
Modelo / Versão: SOPRANO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.

35 Cabo pp Rolo 100,00 M 8 R$
11.333,3600

R$
1.050,0000

R$
8.400,0000

Marca: SIL
Fabricante: SIL
Modelo / Versão: SIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5
de encordoamento (NBR NM 280).

Total do Fornecedor: R$
10.130,7000

 
 

Valor Global da Ata: R$
34.979,4500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00045/2021 
 

Às 17:45 horas do dia 11 de outubro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00045/2021, referente ao
Processo nº 0002465-43.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Abraçadeira
Descrição Complementar: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 140 mm, largura:
3,60 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 67,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 50,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:09

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 50,0000

Item: 2
Descrição: Abraçadeira
Descrição Complementar: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 200 mm, largura:
4,80 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 131,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 100,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:11

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 100,0000

Item: 3
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
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Valor Máximo Aceitável: R$ 37,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 37,2000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:14

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 37,2000

Item: 4
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 2" e cunha de fixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 63,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 63,4000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:16

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 63,4000

Item: 5
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 1”.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 20,6000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:18

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 20,6000

Item: 6
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 2”.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 44,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 30,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:21

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 30,0000

Item: 7
Descrição: Canaleta
Descrição Complementar: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: bege, largura: 50
mm, altura: 20 mm, comprimento: 2,10 m, acabamento: natural, características adicionais: sem divisória,
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referência: sistema "x", aplicação: cabeamento lógico e elétrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.328,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 929,8900 , com valor negociado
a R$ 929,5000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:23

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 929,8900, Valor Negociado: R$ 929,5000

Item: 8
Descrição: Canaleta
Descrição Complementar: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: bege, largura: 40
mm, altura: 20 mm, comprimento: 2,10 m, acabamento: natural, características adicionais: sem divisória,
referência: sistema "x", aplicação: cabeamento lógico e elétrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.396,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 1.795,5400 , com valor
negociado a R$ 1.795,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:26

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 1.795,5400, Valor Negociado: R$
1.795,0000

Item: 9
Descrição: Curva eletroduto
Descrição Complementar: Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: roscável, material: pvc rígido anti-chama,
bitola: 1 1,2 pol, normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 63,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 60,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:28

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 60,0000

Item: 10
Descrição: Curva eletroduto
Descrição Complementar: Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: roscável, material: pvc rígido anti-chama,
bitola: 2 pol, normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 81,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 81,1000 .
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:30

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 81,1000

Item: 11
Descrição: Luva eletroduto
Descrição Complementar: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, tipo fixação: roscável, bitola: 1 1,2
pol, normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 41,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 41,5000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:33

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 41,5000

Item: 12
Descrição: Luva eletroduto
Descrição Complementar: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, tipo fixação: roscável, bitola: 2 pol,
normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 19,6200 , com valor negociado a
R$ 19,6000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:35

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 19,6200, Valor Negociado: R$ 19,6000

Item: 13
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: rígido anti-chama, bitola: 1 1,2 pol, cor: preta, tipo
fixação: rosqueável, normas técnicas: abnt eb-744(classe b), nbr 6150, comprimento: 3 m
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 223,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 188,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:37

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 188,0000

Item: 14
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: rígido rosqueado, bitola: 2 pol, características adicionais:
anti-chama, normas técnicas: nbr 6150, comprimento: 3 m
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 420,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 202,4700 , com valor negociado
a R$ 202,4000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:40

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 202,4700, Valor Negociado: R$ 202,4000

Item: 15
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: flexível corrugado, bitola: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 396,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 396,9000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:42

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 396,9000

Item: 16
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: flexível corrugado, cor: amarela, aplicação: instalação
elétrica, diâmetro nominal: 32 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 452,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

11/10/2021
17:01:36

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA
ACEITAÇÃO

Item: 17
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2, completa (com parafusos, caixa e
espelho), cor branca.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 414,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 186,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:44

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 186,8000
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Item: 18
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2, completa (com parafusos, caixa e
espelho), cor branca.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 110,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:47

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 110,0000

Item: 19
Descrição: Interruptor manual
Descrição Complementar: Interruptor de 01 tecla paralela, 10a, 250v, com espelho de 4x2, termoplástico de pvc
rígido com contatos em cobre, na cor branca.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 87,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 50,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:49

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 50,0000

Item: 20
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Tomada sistema x com conector RJ11.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 402,4500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 100,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:51

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 100,0000

Item: 21
Descrição: Fita isolante elétrica
Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à tensão: até 750 v,
características adicionais: anti-chama, largura nominal: 19 mm, espessura nominal: 0,15 mm, comprimento nominal:
20 m, tipo: auto-aderente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 335,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER , pelo melhor lance de R$
190,0000 , com valor negociado a R$ 189,9000 .
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:54

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, Melhor lance: R$ 190,0000,
Valor Negociado: R$ 189,9000

Item: 22
Descrição: Fita isolante elétrica
Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: pvc - cloreto de polivinila, largura: 19 mm,
características adicionais: alta fusão
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 267,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 150,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:56

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 150,0000

Item: 23
Descrição: Haste aterramento
Descrição Complementar: Haste aterramento, material: aço carbono, tipo: cilíndrica, revestimento: cobre,
comprimento: 2.000 mm, diâmetro: 5,8 pol, características adicionais: com conector de cobre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.441,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 880,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:58

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 880,0000

Item: 24
Descrição: Componente eletronico - sensor indicador de presenca por celula infravermelha
Descrição Complementar: Sensor IVP de Iluminação 150°.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.003,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 780,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:01

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 780,0000

Item: 25
Descrição: Luminária
Descrição Complementar: Luminária, material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 750 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.720,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LICITA ONLINE EIRELI , pelo melhor lance de R$ 10.743,2000 , com valor negociado a R$
10.740,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:03

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LICITA ONLINE EIRELI, CNPJ/CPF:
24.360.974/0001-44, Melhor lance: R$ 10.743,2000, Valor Negociado: R$ 10.740,0000

Item: 26
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 370,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 197,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:05

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 197,0000

Item: 27
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 237,2500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 121,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:09

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 121,0000

Item: 28
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 312,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 182,2000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:11

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 182,2000

Item: 29
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Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 237,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 91,1000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:13

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 91,1000

Item: 30
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189,6500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 133,6000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:16

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 133,6000

Item: 31
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 261,0500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 150,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:18

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 150,0000

Item: 32
Descrição: Disjuntor baixa tensão
Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, operação:
manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente nominal: 40 a, normas técnicas:
nbr iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 183,4500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 105,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Adjudicado 11/10/2021
17:45:20

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 105,0000

Item: 33
Descrição: Disjuntor baixa tensão
Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, operação:
manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente nominal: 40 a, normas técnicas:
nbr iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 226,0500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 102,6000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:23

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 102,6000

Item: 34
Descrição: Disjuntor baixa tensão
Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, operação:
manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente nominal: 40 a, normas técnicas:
nbr iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 143,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 70,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:25

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 70,0000

Item: 35
Descrição: Cabo pp
Descrição Complementar: Cabo pp, material condutor: cobre eletrolítico, material isolamento condutor: pvc
flexível, seção nominal condutor: 4 x 2,5 mm2, isolação principal: pvc antichama, capacidade de isolamento: 750 v,
característica adicional: baixa emissão de gás, temperatura operação: 70 °c, normas técnicas: nbr-13249, classe
encordoamento: 5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.333,3600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 8.400,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:27

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA, CNPJ/CPF:
42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 8.400,0000

Item: 36
Descrição: Contator
Descrição Complementar: Contator, tensão trabalho: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: ar condicionado,
potência nominal: 7,5 cv, número e tipo de contatos principais: 1na, número pólos: 3, modelo1: cwm25.10 (weg)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.849,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.586,2500 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:30

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 1.586,2500

Item: 37
Descrição: Contator
Descrição Complementar: Contator, tensão nominal bobina: 220 v, frequência: 60 hz, aplicação: ar condicionado,
modelo: cwm32 (weg), número e tipo de contatos principais: 4na, corrente térmica nominal: 32 a, sistema fixação:
em trilho din, número pólos: 4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.546,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.638,9000 , com valor negociado
a R$ 1.638,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:32

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF:
30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 1.638,9000, Valor Negociado: R$ 1.638,8000

Item: 38
Descrição: Cabo elétrico flexível
Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: > ou = 750 v, material do condutor: cobre,
material isolamento: pvc anti-chama, cor da isolação: vermelha, bitola: 2,5 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.557,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:35

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 5.000,0000

Fim do documento

Certidão TERMO DE ADJUDICAÇÃO (0958685)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 725



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5252 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
LISTA DE VERIFICAÇÃO - 
I - FASE INTERNA - JUNTADA
PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro,
com a juntada da Portaria de sua
nomeação?

X  0956379

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no
horário previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances
iguais, prevaleceu aquele que foi
recebido e registrado primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi
encaminhada, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso,
para obtenção de melhor proposta,
observando o critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
diferentes daquelas previstas no
edital?

 X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta
foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for
de até R$ 80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência,
nas aquisições de bens e serviços
de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91,
quando aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE REQUISITANTE
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conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital?

X  RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE REQUISITANTE
RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 0957381

10 – Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações
etc.), a referida documentação foi
apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de
conformidade acima, a classificação
das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado
é compatível com os preços
praticados no mercado?

X  CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS E
RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF com os seus
dados relativos à regularidade fiscal
válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO DOCUMENTOS
EMPRESAS: 0958533, 0958551, 0958563 , 0958583, 0958622, 0958644

15.1 - FGTS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

15.2 - INSS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.3 - RECEITA FEDERAL X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU
MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento
relativo à regularidade fiscal
desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a
documentação atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão
negativa de Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES EMPRESAS TRABALHISTA TCU CNJ PORTAL TRANSPARÊNCIA
NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA ATO
CONSTITUTIVO: 0958521, 0958550, 0958559, 0958578, 0958618, 0958639

17 – Consta consulta ao Cadin? X  CADIN EMPRESAS 0958682

18 – Consta nos atuos os seguintes
documentos /consulta quando for o
caso?

   

18.1 – Declaração de inexistência de
fatos supervenientes e impeditivo; X  EMPRESAS: 0958517, 0958542, 0958554, 0958567, 0958613, 0958634

18.2 – Declaração que a empresa não
emprega menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de
independente de proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra
como Microempresa ou empresa de
pequeno porte;

X  CONFORME ITEM 18.1
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18.5- Existência de registros
impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência;

 X CONFORME ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos
do TCU (art. 46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do
edital (no tocante à habilitação) não
contemplada por este Papel de
Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos
exigidos foram apresentados nos
prazos estabelecidos no edital

X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes
elementos: licitantes
participantes, propostas
apresentadas e lances ofertados na
ordem de classificação, aceitabilidade
da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo
pregoeiro e pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE, RATIFICO A
PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DA SERVIDORA LUCIANA
WANDER

22- Declarado o vencedor, os
licitantes manifestaram imediata e
motivadamente intenção de recorrer,
em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram
apresentados no prazo de 3 (três)
dias?

  NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de
recurso por qualquer dos licitantes,
os demais foram intimados, na
sessão pública, da possibilidade de
apresentar contra-razões no prazo de
03(três) dias, contados do término do
prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a
decisão impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha
reconsiderado a decisão impugnada,
o processo foi instruído e submetido
à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05
(cinco) dias úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do
Presidente (ratificando a decisão
tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de
05(cinco) dias úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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28- Se mantida a decisão do
pregoeiro, o fato foi comunicado aos
licitantes?

  NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de
recursos, houve a adjudicação, pelo
pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0958685

30- Havendo interposição de recurso,
houve a adjudicação e homologação
do objeto licitado ao licitante vencedor
pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais
relatórios extraídos do comprasnet
(proposta e resultado por fornecedor)
e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas: 0956380, 0956381, 0956383, OBS 01 *0958572, 0956385, OBS
02*0958630

Resultado Fornecedor - 0958680

OBS 01*PROPOSTA RETIFICADA, EXCLUSÃO RECUSA ITEM

OBS 02*PROPOSTA RETIFICADA 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/10/2021, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958735 e o código CRC F8C65E82.
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PROCESSO : 0002465-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
ASSUNTO : ANÁLISE. LEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1252 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 45/2021, objetivando a
aquisição de material de consumo - material elétrico, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração do TRE/AL, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme  termo de
referência 0870522.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 0958735, passando esta AJ-DG a anexar a
lista de verificação de competência desta unidade
administrativa.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 0948920
DOU - 0949459
Portal - 0949462

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0948920
DOU - 0949459
Portal - 0949462

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
23/09/2021
(Comprasnet)
24/09/2021 (DOU)
24/09/2021
(Portal)
Ata Pregão
45/2021 (0958678)
- 07/10/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
45/2021 (0958678)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
 0958685

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por fornecedor -
 0958680

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme contido
na Informação
5252 - 0958735

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0958735

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM

0956380
0958630
0956385
0956383
0956381
0958572

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0957381

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? NÃO Pendências abaixo

relacionadas*

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5252 -
 0958735
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Sem embargo, convém atualizar as certidões

(referentes ao item 11), conforme segue relacionadas:
 

- DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº
14.822.943/0001-04 (Consulta
Cconsolidada de Pessoa Jurídica);
- BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
30.508.137/0001-12 (Consulta
Cconsolidada de Pessoa Jurídica);
- J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº
30.247.600/0001-10 (Consulta
Cconsolidada de Pessoa Jurídica e
Receita Municipal);
- FOX STORE LTDA., inscrita no CNPJ
sob o nº 42.240.841/0001-16 (Consulta
Cconsolidada de Pessoa Jurídica);
 

Ante o exposto, uma vez atualizadas as certidões
acima numeradas, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 45/2021, que visa a
aquisição de material de consumo - material elétrico, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração do TRE/AL, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0958680), tendo como licitantes vencedores as
empresas listadas a seguir:

 
- DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no

CNPJ sob o nº 14.822.943/0001-04, para os itens 1, 2, 6, 17,
18, 19, 20, 22, 24, 32, 33, 34 e 38, conforme proposta contida
no evento 0956380, pelo valor total de R$ 6.834,40 (seis mil
oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos);

 
- LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ sob

o nº 24.360.974/0001-44, para o item 25, conforme proposta
contida no evento 0958630, pelo valor total de R$ 10.740,00
(dez mil setecentos e quarenta reais);

 
- NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no

CNPJ sob o nº 28.806.187/0001-34, para os itens 7, 8, 12, 13 e
14, conforme proposta contida no evento 0956385, pelo valor
total de R$ 3.134,50 (três mil cento e trinta e quatro reais e
cinquenta centavos);

 
- J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no

CNPJ sob o nº 30.247.600/0001-10, para os itens 26, 27, 28,
29, 30, 36 e 37, conforme proposta contida no
evento 0956383, pelo valor total de R$ 3.949,95 (três mil
novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco
centavos);

 
- BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE

MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no
CNPJ sob o nº 30.508.137/0001-12, para o item 21, conforme
proposta contida no evento 0956381, pelo valor total de R$
189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos); e

 
- FOX STORE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº

42.240.841/0001-16, para os itens 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 23, 31
e 35, conforme proposta contida no evento 0958572, pelo
valor total de R$ 10.130,70 (dez mil cento e trinta reais e
setenta centavos).

 

Registro, por oportuno que o item 16 foi
cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em
vista que o licitante não aceitou o valor estimado pela
Administração.

 
Ao Pregoeiro para atualização das certidões,

necessárias ao bom andamento do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 14/10/2021, às 08:20, 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
0958785 e o código CRC FD1A5E19.

0002465-43.2021.6.02.8000 0958785v12
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
Srª Assessora AJGG SUBSTITUTA
 
FAVOR VERIFICAR DOCUMENTO

CONSIDERANDO QUE O SITE CONSOLIDADO ESTAVA SEM
CONEXÃO, RETIRADA CERTIDÃO NO SITE OFICIAL PORTAL
TRANSPARÊNCIA:

 
EMPRESA ANGEIRAS, EVENTO 0958521, FLS 04
EMPRESA BARÃO, EVENTO 0958550, FLS 04
EMPRESA J2R, EVENTO 0958559, FLS. 02
EMPRESA FOX EVENTO 0958578, FLS 05
 
ATENCIOSAMENTE.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/10/2021, às 13:19, 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
0959370 e o código CRC FA0221E1.

0002465-43.2021.6.02.8000 0959370v1
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PROCESSO : 0002465-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ASSUNTO : COMPLEMENTAÇÃO. ANÁLISE. LEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1265 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Tendo em vista que as pendências apontadas no

Parecer 1252/2021 (0958785) foram sanadas, com as
informações prestadas pelo Senhor Pregoeiro, por meio do
Despacho PREG 0959370, esta Assessoria Jurídica, em
complemento ao Parecer suso referido, conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 45/2021, que visa a
aquisição de material de consumo - material elétrico, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração do TRE/AL, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0958680), tendo como licitantes vencedores as
empresas listadas a seguir:

 
- DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no

CNPJ sob o nº 14.822.943/0001-04, para os itens 1, 2, 6, 17,
18, 19, 20, 22, 24, 32, 33, 34 e 38, conforme proposta contida
no evento 0956380, pelo valor total de R$ 6.834,40 (seis mil
oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos);

 
- LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ sob

o nº 24.360.974/0001-44, para o item 25, conforme proposta
contida no evento 0958630, pelo valor total de R$ 10.740,00
(dez mil setecentos e quarenta reais);

 
- NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no

CNPJ sob o nº 28.806.187/0001-34, para os itens 7, 8, 12, 13 e
14, conforme proposta contida no evento 0956385, pelo valor
total de R$ 3.134,50 (três mil cento e trinta e quatro reais e
cinquenta centavos);

 
- J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no

CNPJ sob o nº 30.247.600/0001-10, para os itens 26, 27, 28,
29, 30, 36 e 37, conforme proposta contida no
evento 0956383, pelo valor total de R$ 3.949,95 (três mil
novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco
centavos);

 
- BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE

MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no
CNPJ sob o nº 30.508.137/0001-12, para o item 21, conforme
proposta contida no evento 0956381, pelo valor total de R$
189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos); e

 
- FOX STORE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº

42.240.841/0001-16, para os itens 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 23, 31
e 35, conforme proposta contida no evento 0958572, pelo
valor total de R$ 10.130,70 (dez mil cento e trinta reais e
setenta centavos).
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Registro, por oportuno que o item 16 foi
cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em
vista que o licitante não aceitou o valor estimado pela
Administração.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 14/10/2021, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959399 e o código CRC 166FC6A7.

0002465-43.2021.6.02.8000 0959399v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 45/2021, objetivando a
aquisição de material de consumo - material elétrico, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração do TRE/AL, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme  termo de
referência 0870522.

Nesta senda, por conduto dos Pareceres AJ-DG nº
1252/2021 (0958785) e 1265 (0959399), a Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral concluiu pela legalidade do presente
procedimento licitatório, realizado na modalidade Pregão, na
forma Eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo
Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
45/2021, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0958680), tendo como licitantes vencedores as
empresas listadas a seguir:

 
- DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº
14.822.943/0001-04, para os itens 1, 2, 6,
17, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 33, 34 e 38,
conforme proposta contida no
evento 0956380, pelo valor total de R$
6.834,40 (seis mil oitocentos e trinta e
quatro reais e quarenta centavos);
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- LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº 24.360.974/0001-44, para
o item 25, conforme proposta contida no
evento 0958630, pelo valor total de R$
10.740,00 (dez mil setecentos e quarenta
reais);
 
- NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS,
inscrita no CNPJ sob o nº
28.806.187/0001-34, para os itens 7, 8,
12, 13 e 14, conforme proposta contida
no evento 0956385, pelo valor total de R$
3.134,50 (três mil cento e trinta e quatro
reais e cinquenta centavos);
 
- J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº
30.247.600/0001-10, para os itens 26, 27,
28, 29, 30, 36 e 37, conforme proposta
contida no evento 0956383, pelo valor
total de R$ 3.949,95 (três mil novecentos
e quarenta e nove reais e noventa e cinco
centavos);
 
- BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
30.508.137/0001-12, para o item 21,
conforme proposta contida no
evento 0956381, pelo valor total de R$
189,90 (cento e oitenta e nove reais e
noventa centavos); e
 
- FOX STORE LTDA., inscrita no CNPJ
sob o nº 42.240.841/0001-16, para os
itens 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 23, 31 e 35,
conforme proposta contida no
evento 0958572, pelo valor total de R$
10.130,70 (dez mil cento e trinta reais e
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setenta centavos).
 
Registre-se, por oportuno, que o item 16 foi

cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em
vista que o licitante não aceitou o valor estimado pela
Administração.

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de

todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 14/10/2021, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959487 e o código CRC 70623535.

0002465-43.2021.6.02.8000 0959487v1
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PROCESSO : 0002465-43.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de Material de Consumo.Material Elétrico.

 

Decisão nº 2452 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio dos Pareceres nºs 1252/2021 (0958785) e 1265
(0959399) atestando a legalidade de todo o certame, HOMOLOGO,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão
Eletrônico n° 45/2021, que tem por objeto a aquisição de material de
consumo- material elétrico, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, de acordo com o termo de
referência (0870522).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura, as empresas abaixo relacionadas, conforme Resultado
inserto no evento SEI 0958680 e de acordo com a Ata de Realização
do Pregão Eletrônico (0958678) mais o Termo de Adjudicação
(0958685):

 
- DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 14.822.943/0001-04, para os
itens 1, 2, 6, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 33, 34
e 38, conforme proposta contida no
evento 0956380, pelo valor total de R$
6.834,40 (seis mil oitocentos e trinta e quatro
reais e quarenta centavos);
 
- LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 24.360.974/0001-44, para o item 25,
conforme proposta contida no evento 0958630,
pelo valor total de R$ 10.740,00 (dez mil
setecentos e quarenta reais);
 
- NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita
no CNPJ sob o nº 28.806.187/0001-34, para os
itens 7, 8, 12, 13 e 14, conforme proposta
contida no evento 0956385, pelo valor total de
R$ 3.134,50 (três mil cento e trinta e quatro
reais e cinquenta centavos);
 
- J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº 30.247.600/0001-10, para os
itens 26, 27, 28, 29, 30, 36 e 37, conforme
proposta contida no evento 0956383, pelo
valor total de R$ 3.949,95 (três mil novecentos
e quarenta e nove reais e noventa e cinco
centavos);
 
- BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 30.508.137/0001-12,
para o item 21, conforme proposta contida no
evento 0956381, pelo valor total de R$ 189,90
(cento e oitenta e nove reais e noventa
centavos); e
 
- FOX STORE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
42.240.841/0001-16, para os itens 3, 4, 5, 9,
10, 11, 15, 23, 31 e 35, conforme proposta
contida no evento 0958572, pelo valor total de
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R$ 10.130,70 (dez mil cento e trinta reais e
setenta centavos).

 

Vale registrar que o item 16 foi cancelado pelo pregoeiro
na fase de Julgamento, tendo em vista que o licitante não aceitou o
valor estimado pela Administração.

Remetam-se os autos à Secretaria de Administração, para
as providências que se fizerem necessárias ao cumprimento da
presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/10/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961395 e o código CRC D5417019.

0002465-43.2021.6.02.8000 0961395v3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00045/2021

 
Às 18:30 horas do dia 19 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0002465-43.2021,
Pregão nº 00045/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Abraçadeira
Descrição Complementar: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 140 mm, largura:
3,60 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 67,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 50,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:09 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 50,0000

Homologado 19/10/2021
18:30:49

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Abraçadeira
Descrição Complementar: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 200 mm, largura:
4,80 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 131,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 100,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:11 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 100,0000

Homologado 19/10/2021
18:30:52

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 3
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 37,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 37,2000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:14 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 37,2000

Homologado 19/10/2021
18:30:55

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 4
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 2" e cunha de fixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 63,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 63,4000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:16 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 63,4000

Homologado 19/10/2021
18:30:57

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 5
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 1”.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 20,6000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:18 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 20,6000

Homologado 19/10/2021
18:31:00

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 6
Descrição: Braçadeira cabo aço
Descrição Complementar: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 2”.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 44,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 30,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Adjudicado 11/10/2021 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS
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17:44:21 EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 30,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:03

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 7
Descrição: Canaleta
Descrição Complementar: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: bege, largura: 50 mm,
altura: 20 mm, comprimento: 2,10 m, acabamento: natural, características adicionais: sem divisória, referência: sistema
"x", aplicação: cabeamento lógico e elétrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.328,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 929,8900 , com valor negociado a R$
929,5000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:23 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS
SANTOS, CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 929,8900, Valor

Negociado: R$ 929,5000

Homologado 19/10/2021
18:31:06

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 8
Descrição: Canaleta
Descrição Complementar: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: bege, largura: 40 mm,
altura: 20 mm, comprimento: 2,10 m, acabamento: natural, características adicionais: sem divisória, referência: sistema
"x", aplicação: cabeamento lógico e elétrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.396,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 1.795,5400 , com valor negociado a
R$ 1.795,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:26 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS
SANTOS, CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 1.795,5400, Valor

Negociado: R$ 1.795,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:08

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 9
Descrição: Curva eletroduto
Descrição Complementar: Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: roscável, material: pvc rígido anti-chama, bitola: 1
1,2 pol, normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 63,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 60,0000 .

 
Eventos do Item
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Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:28 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 60,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:12

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 10
Descrição: Curva eletroduto
Descrição Complementar: Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: roscável, material: pvc rígido anti-chama, bitola: 2
pol, normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 81,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 81,1000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:30 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 81,1000

Homologado 19/10/2021
18:31:15

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 11
Descrição: Luva eletroduto
Descrição Complementar: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, tipo fixação: roscável, bitola: 1 1,2 pol,
normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 41,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 41,5000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:33 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 41,5000

Homologado 19/10/2021
18:31:17

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 12
Descrição: Luva eletroduto
Descrição Complementar: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, tipo fixação: roscável, bitola: 2 pol,
normas técnicas: nbr 6150
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 19,6200 , com valor negociado a R$
19,6000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:35 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS
SANTOS, CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 19,6200, Valor

Negociado: R$ 19,6000
Homologado 19/10/2021

18:31:21
JOSE

RICARDO
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ARAUJO E
SILVA

 
Item: 13
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: rígido anti-chama, bitola: 1 1,2 pol, cor: preta, tipo fixação:
rosqueável, normas técnicas: abnt eb-744(classe b), nbr 6150, comprimento: 3 m
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 223,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 188,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:37 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS

SANTOS, CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 188,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:24

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 14
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: rígido rosqueado, bitola: 2 pol, características adicionais:
anti-chama, normas técnicas: nbr 6150, comprimento: 3 m
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 420,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 202,4700 , com valor negociado a R$
202,4000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:40 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NAUIRES ANTONIO DOS
SANTOS, CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34, Melhor lance: R$ 202,4700, Valor

Negociado: R$ 202,4000

Homologado 19/10/2021
18:31:26

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 15
Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: flexível corrugado, bitola: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 396,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 396,9000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 396,9000

Homologado 19/10/2021
18:31:29

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 16
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Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto, material: pvc, tipo: flexível corrugado, cor: amarela, aplicação: instalação
elétrica, diâmetro nominal: 32 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 452,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

11/10/2021
17:01:36 - Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM

CANCELADO NA ACEITAÇÃO

Homologado 19/10/2021
18:31:32

JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA

 
Item: 17
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2, completa (com parafusos, caixa e
espelho), cor branca.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 414,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 186,8000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:44 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 186,8000

Homologado 19/10/2021
18:31:35

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 18
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2, completa (com parafusos, caixa e
espelho), cor branca.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 110,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:47 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 110,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:37

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 19
Descrição: Interruptor manual
Descrição Complementar: Interruptor de 01 tecla paralela, 10a, 250v, com espelho de 4x2, termoplástico de pvc rígido
com contatos em cobre, na cor branca.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 87,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
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Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 50,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:49 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 50,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:40

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 20
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Tomada sistema x com conector RJ11.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 402,4500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 100,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:51 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 100,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:42

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 21
Descrição: Fita isolante elétrica
Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à tensão: até 750 v,
características adicionais: anti-chama, largura nominal: 19 mm, espessura nominal: 0,15 mm, comprimento nominal: 20
m, tipo: auto-aderente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 335,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER , pelo melhor lance de R$
190,0000 , com valor negociado a R$ 189,9000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:54 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO
DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, Melhor lance:

R$ 190,0000, Valor Negociado: R$ 189,9000

Homologado 19/10/2021
18:31:45

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 22
Descrição: Fita isolante elétrica
Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: pvc - cloreto de polivinila, largura: 19 mm,
características adicionais: alta fusão
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 267,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 150,0000 .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:56 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 150,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:48

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 23
Descrição: Haste aterramento
Descrição Complementar: Haste aterramento, material: aço carbono, tipo: cilíndrica, revestimento: cobre,
comprimento: 2.000 mm, diâmetro: 5,8 pol, características adicionais: com conector de cobre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.441,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 880,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:44:58 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 880,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:51

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 24
Descrição: Componente eletronico - sensor indicador de presenca por celula infravermelha
Descrição Complementar: Sensor IVP de Iluminação 150°.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.003,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 780,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:01 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 780,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:54

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 25
Descrição: Luminária
Descrição Complementar: Luminária, material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 750 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.720,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: LICITA ONLINE EIRELI , pelo melhor lance de R$ 10.743,2000 , com valor negociado a R$
10.740,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:03 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LICITA ONLINE EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.360.974/0001-44, Melhor lance: R$ 10.743,2000, Valor

Negociado: R$ 10.740,0000
Homologado 19/10/2021

18:31:57
JOSE

RICARDO
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ARAUJO E
SILVA

 
Item: 26
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 370,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 197,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:05 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA -

EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 197,0000

Homologado 19/10/2021
18:31:59

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 27
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 237,2500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 121,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:09 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA -

EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 121,0000

Homologado 19/10/2021
18:32:02

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 28
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 312,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 182,2000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:11 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA -

EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 182,2000

Homologado 19/10/2021
18:32:05

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 29
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 237,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 91,1000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:13 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA -

EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 91,1000

Homologado 19/10/2021
18:32:08

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 30
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189,6500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 133,6000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:16 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA -

EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 133,6000

Homologado 19/10/2021
18:32:11

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 31
Descrição: Tomada
Descrição Complementar: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 261,0500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 150,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:18 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 150,0000

Homologado 19/10/2021
18:32:14

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 32
Descrição: Disjuntor baixa tensão
Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, operação:
manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente nominal: 40 a, normas técnicas: nbr
iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 183,4500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 105,0000 .

 
Eventos do Item
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Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:20 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 105,0000

Homologado 19/10/2021
18:32:17

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 33
Descrição: Disjuntor baixa tensão
Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, operação:
manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente nominal: 40 a, normas técnicas: nbr
iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 226,0500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 102,6000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:23 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 102,6000

Homologado 19/10/2021
18:32:20

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 34
Descrição: Disjuntor baixa tensão
Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, operação:
manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 230,400 vca, corrente nominal: 40 a, normas técnicas: nbr
iec 60898, curva de disparo: c, fixação: trilho din
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 143,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 70,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:25 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 70,0000

Homologado 19/10/2021
18:32:23

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 35
Descrição: Cabo pp
Descrição Complementar: Cabo pp, material condutor: cobre eletrolítico, material isolamento condutor: pvc flexível,
seção nominal condutor: 4 x 2,5 mm2, isolação principal: pvc antichama, capacidade de isolamento: 750 v, característica
adicional: baixa emissão de gás, temperatura operação: 70 °c, normas técnicas: nbr-13249, classe encordoamento: 5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.333,3600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FOX STORE LTDA , pelo melhor lance de R$ 8.400,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:27 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOX STORE LTDA,

CNPJ/CPF: 42.240.841/0001-16, Melhor lance: R$ 8.400,0000
Homologado 19/10/2021 JOSE RICARDO
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18:32:26 ARAUJO E SILVA

 
Item: 36
Descrição: Contator
Descrição Complementar: Contator, tensão trabalho: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: ar condicionado,
potência nominal: 7,5 cv, número e tipo de contatos principais: 1na, número pólos: 3, modelo1: cwm25.10 (weg)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.849,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.586,2500 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:30 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA -

EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 1.586,2500

Homologado 19/10/2021
18:32:28

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 37
Descrição: Contator
Descrição Complementar: Contator, tensão nominal bobina: 220 v, frequência: 60 hz, aplicação: ar condicionado,
modelo: cwm32 (weg), número e tipo de contatos principais: 4na, corrente térmica nominal: 32 a, sistema fixação: em
trilho din, número pólos: 4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.546,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.638,9000 , com valor negociado a R$
1.638,8000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:32 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA -
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, Melhor lance: R$ 1.638,9000, Valor

Negociado: R$ 1.638,8000

Homologado 19/10/2021
18:32:31

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 38
Descrição: Cabo elétrico flexível
Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: > ou = 750 v, material do condutor: cobre,
material isolamento: pvc anti-chama, cor da isolação: vermelha, bitola: 2,5 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.557,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/10/2021
17:45:35 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS

EIRELI, CNPJ/CPF: 14.822.943/0001-04, Melhor lance: R$ 5.000,0000

Homologado 19/10/2021
18:32:34

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA
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Fim do 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, 19 de outubro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais medidas cabíveis.
À COFIN, para emissão das respectivas notas de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2021, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962271 e o código CRC DE46E425.

0002465-43.2021.6.02.8000 0962271v1
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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 outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0962271).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/10/2021, às 08:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962327 e o código CRC 5903F4C1.

0002465-43.2021.6.02.8000 0962327v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 384 - RO 726, NE 385 - RO 727, NE 386 - RO 728, NE 387 - RO
729, NE 388 - RO 730, NE 389 - RO 731

Observação:

Devido ao fato dos itens 20 e 38 da NE 386 apresentarem valores
unitários com dízimas periódicas, foi necessário ajustá-los de modo que o valor
total do empenho fosse igual ao da decisão. Não houve prejuízo do valor final
do empenho citado.

Ex.: R$ 100,00 (Item 20) / 15 (un.) = R$ 6,6666. Se arredondado
para R$ 6,66 o total é R$ 99,90; se arredondado para R$ 6,67 o total é R$
100,05.

Caso fosse item único não haveria como ajustar.
S.m.j., sugerimos que seja solicitado aos pregoeiros que

peçam aos fornecedores os valores unitários com duas casas decimais
e cujo valor total seja resultado da multiplicação deste pela
quantidade, uma vez que o sistema SIAFI não permite edição manual
do valor final do item.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 20/10/2021, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962734 e o código CRC 30528AA7.
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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: 30.247.600/0001-10 DUNS®: 948194478
Razão Social: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI
Nome Fantasia: J2R AUTOMACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 19/01/2022
FGTS 06/11/2021
Trabalhista Validade: 15/03/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2021
Receita Municipal Validade: 18/11/2021

V - Qualificação Técnica

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: 20/10/2021 16:03 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.508.137/0001-12 DUNS®: 947778203
Razão Social: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E

SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/01/2022
FGTS 06/11/2021
Trabalhista Validade: 08/01/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/10/2021
Receita Municipal Validade: 27/12/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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: 20/10/2021 16:04 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.240.841/0001-16
Razão Social: FOX STORE LTDA
Nome Fantasia: FOX STORE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2022
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/12/2021
FGTS 04/11/2021
Trabalhista Validade: 28/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/11/2021
Receita Municipal Validade: 29/11/2021

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: 20/10/2021 16:05 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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 outubro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0962734),

registro minha assinatura nos empenhos 2021NE384 a 2021NE389,
remetendo para igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Solicito ciência da sugestão apresentada pela SGO no
referido evento (0962734).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/10/2021, às 17:29, 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
0962811 e o código CRC 908BE663.

0002465-43.2021.6.02.8000 0962811v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:19
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 384

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

20/10/2021 Ordinário 0002465-43.2021.6.02 - 3.949,95

30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. DECISÃO 2452 (0961395). PREGÃO 45/2021 (0958678).
CERTIDÃO RESULTADO FORNECEDORES (0958685).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

BEIRA MAR 1850 NOVA TRAMANDAI

CEP

95593-000

Município

TRAMANDAI RS

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      3002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:19:27
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:19
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.949,95

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

001 197,00ITEM 26: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.
Marca: STARK ELECTRIC. Modelo / Versão: 159001.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 19,7000 197,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 121,00ITEM 27: Módulo tomada de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
Marca: STARK ELECTRIC. Modelo / Versão: 159006

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 5,00000 24,2000 121,00

Seq. Descrição Valor do Item

003 182,20ITEM 28: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 16A, 2P + T.
MARCA: STARK ELECTRIC. Modelo / Versão: 158001

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 18,2200 182,20

Seq. Descrição Valor do Item

004 91,10ITEM 29: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 380V, 16A, 3P + T.
MARCA: STARK ELECTRIC. Modelo / Versão: 158001

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 5,00000 18,2200 91,10

Seq. Descrição Valor do Item

005 133,60ITEM 30: Módulo tomada de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.
MARCA: STARK ELECTRIC. Modelo / Versão: 158010

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 5,00000 26,7200 133,60

Seq. Descrição Valor do Item

006 1.586,25ITEM 36: Contator, tensão trabalho: 220 v, corrente trabalho: 25 a,
aplicação: ar condicionado,potência nominal: 7,5 cv, número e tipo de
contatos principais: 1na, número pólos: 3, modelo1: cwm25.10 (weg).
MARCA: STARK ELECTRIC. Modelo / Versão: CJX2-2510.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 25,00000 63,4500 1.586,25

Seq. Descrição Valor do Item

007 1.638,80ITEM 37: tensão nominal bobina: 220 v, frequência: 60 hz, aplicação: ar
condicionado,modelo: cwm32 (weg), número e tipo de contatos
principais: 4na, corrente térmica nominal: 32 a, sistema fixação: em trilho

Seq. Descrição Valor do Item

2  de      3002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:19:27
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:19
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.949,95

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

007 1.638,80din,número pólos: 4. MARCA: STARK ELECTRIC. Modelo / Versão:
CJX2-3210.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 20,00000 81,9400 1.638,80

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

20/10/2021 18:19:27

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

20/10/2021 17:23:13

Assinaturas

3  de      3002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:19:27
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 385

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

20/10/2021 Ordinário 0002465-43.2021.6.02 - 189,90

30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETR

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. DECISÃO 2452 (0961395). PREGÃO 45/2021 (0958678).
CERTIDÃO RESULTADO FORNECEDORES (0958685).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

BARAO DE COTEGIPE 91       EDF. GHANTO MARES

CEP

40445-000

Município

SALVADOR BA

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:20:44
Operação
Alteração

Nota de Empenho 385/2021 (0962883)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 763



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 189,90

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

001 189,90ITEM 21: Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à
tensão: até 750 v,características adicionais: anti-chama, largura nominal:
19 mm, espessura nominal: 0,15 mm, comprimento nominal: 20 m, tipo:
auto-aderente MARCA NORTON.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 30,00000 6,3300 189,90

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

20/10/2021 18:20:44

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

20/10/2021 17:23:38

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:20:44
Operação
Alteração

Nota de Empenho 385/2021 (0962883)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 764



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:22
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 386

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

20/10/2021 Ordinário 0002465-43.2021 - 6.834,40

14.822.943/0001-04 DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DO GAMA S/N QUADRAE SERRARIA

CEP

57046-295

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      4002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:21:46
Operação
Alteração

Nota de Empenho 386/2021 (0962884)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 765



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:22
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.834,40

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

001 50,00Item 01. Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, 150 x 3,6 mm,
pacotes 100 unidades. MARCA: SORTE LUZ. FABRICANTE: SORTE
LUZ.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 5,00000 10,0000 50,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 100,00Item 02. Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, 200 x 4,6 mm,
pacotes 100 unidades. MARCA: SORTE LUZ. FABRICANTE: SORTE
LUZ.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 5,00000 20,0000 100,00

Seq. Descrição Valor do Item

003 30,00Item 06. Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u
simples, com 2¿. MARCA: SILVANA. FABRICANTE: SILVANA.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 20,00000 1,5000 30,00

Seq. Descrição Valor do Item

004 186,80Item 17. Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 10a, 250v, 4x2, completa
(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. MARCA: ILUMI.
FABRICANTE: ILUMI.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 40,00000 4,6700 186,80

Seq. Descrição Valor do Item

005 110,00Item 18. Tomada sistema x, de sobrepor, abnt, 20a, 250v, 4x2, completa
(com parafusos, caixa e espelho), cor branca. MARCA: ILUMI.
FABRICANTE: ILUMI.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 20,00000 5,5000 110,00

Seq. Descrição Valor do Item

006 50,00Item 19. Interruptor de 01 tecla paralela, 10a, 250v, com espelho de 4x2,
termoplástico de pvc rígido com contatos em cobre, na cor branca.
MARCA: ILUMI. FABRICANTE: ILUMI.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 5,0000 50,00

Seq. Descrição Valor do Item

2  de      4002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:21:46
Operação
Alteração

Nota de Empenho 386/2021 (0962884)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 766



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:22
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.834,40

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

007 99,90Item 20. Tomada sistema x com conector RJ11. MARCA: ILUMI.
FABRICANTE: ILUMI.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 15,00000 6,6600 99,90

Seq. Descrição Valor do Item

008 150,00Item 22. Fita isolante adesiva antichama, uso até 750v, medindo 19mm x
5m. MARCA: SOPRANO. FABRICANTE: SOPRANO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 50,00000 3,0000 150,00

Seq. Descrição Valor do Item

009 780,00Item 24. Sensor IVP de Iluminação 150°. MARCA: INTELBRAS.
FABRICANTE: INTELBRAS.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 20,00000 39,0000 780,00

Seq. Descrição Valor do Item

010 105,00Item 32. Disjuntor monopolar padrão ABNT/DIN 1P, 16A, 3kA curva C.
MARCA: SOPRANO. FABRICANTE: SOPRANO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 15,00000 7,0000 105,00

Seq. Descrição Valor do Item

011 102,60Item 33. Disjuntor monopolar padrão ABNT/DIN 1P, 20A, 3kA curva C.
MARCA: SOPRANO. FABRICANTE: SOPRANO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 15,00000 6,8400 102,60

Seq. Descrição Valor do Item

012 70,00Item 34. Disjuntor monopolar padrão ABNT/DIN 1P, 25A, 3kA curva C.
MARCA: SOPRANO. FABRICANTE: SOPRANO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 7,0000 70,00

Seq. Descrição Valor do Item

013 5.000,10Item 38. Cabo de cobre flexível seção nominal de 2,5 mm², peças 100m.
MARCA: TOTAL FLEX. FABRICANTE: TOTAL FLEX.
Proposta da empresa (0956380). Pregão Eletrônico n° 45/2021. ATA do
Pregão (0958678). Termo de Adjudicação (0958685). Decisão 2452
(0961395).

Seq. Descrição Valor do Item

3  de      4002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:21:46
Operação
Alteração

Nota de Empenho 386/2021 (0962884)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 767



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:22
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.834,40

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

013 5.000,10Item 38. Cabo de cobre flexível seção nominal de 2,5 mm², peças 100m.
MARCA: TOTAL FLEX. FABRICANTE: TOTAL FLEX.
Proposta da empresa (0956380). Pregão Eletrônico n° 45/2021. ATA do
Pregão (0958678). Termo de Adjudicação (0958685). Decisão 2452
(0961395).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 30,00000 166,6700 5.000,10

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

20/10/2021 18:21:46

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

20/10/2021 17:24:16

Assinaturas

4  de      4002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:21:46
Operação
Alteração

Nota de Empenho 386/2021 (0962884)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 768



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:22
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 387

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

20/10/2021 Ordinário 0002465-43.2021.6.02 - 10.130,70

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. DECISÃO 2452 (0961395). PREGÃO 45/2021 (0958678).
CERTIDÃO RESULTADO FORNECEDORES (0958685).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DAS ACUCENAS 26 BOA ESPERANCA

CEP

29370-000

Município

CONCEICAO DO CASTELO ES

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      3002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:22:43
Operação
Alteração

Nota de Empenho 387/2021 (0962887)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 769



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:22
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.130,70

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

001 37,20ITEM 3: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com
1" e cunha de fixação. MARCA: THELMAR.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 20,00000 1,8600 37,20

Seq. Descrição Valor do Item

002 63,40ITEM 4: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com
2" e cunha de fixação. MARCA: THELMAR.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 20,00000 3,1700 63,40

Seq. Descrição Valor do Item

003 20,60ITEM 5: Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u
simples, com 1. MARCA: THELMAR.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 20,00000 1,0300 20,60

Seq. Descrição Valor do Item

004 60,00ITEM 9: Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 1 1/2,
entradas roscáveis, antichamas, cor preta. MARCA: ANDALUZ.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 6,0000 60,00

Seq. Descrição Valor do Item

005 81,10ITEM 10: Curva 90 graus pvc rígido para eletroduto, no diâmetro 2,
entradas roscáveis,antichamas, cor preta. MARCA: ANDALUZ.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 8,1100 81,10

Seq. Descrição Valor do Item

006 41,50ITEM 11: Luva em pvc rígido para eletroduto, diâmetro 1 1/2, com
entradas roscáveis,antichamas, cor preta. MARCA ANDALUZ.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 4,1500 41,50

Seq. Descrição Valor do Item

007 396,90ITEM 15: Eletroduto pvc flexível corrugado, 50 m, cor amarela, dn de 25
mm. MARCA: ANDALUZ.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 5,00000 79,3800 396,90

Seq. Descrição Valor do Item

2  de      3002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:22:43
Operação
Alteração

Nota de Empenho 387/2021 (0962887)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 770



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:22
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.130,70

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

007 396,90ITEM 15: Eletroduto pvc flexível corrugado, 50 m, cor amarela, dn de 25
mm. MARCA: ANDALUZ.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 5,00000 79,3800 396,90

Seq. Descrição Valor do Item

008 880,00ITEM 23: Haste de aterramento em cobre com conector para fio, 2m.
MARCA: OLIVO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 20,00000 44,0000 880,00

Seq. Descrição Valor do Item

009 150,00ITEM 31: Módulo acoplamento de sobrepor industrial, 220V, 32A, 2P + T.
MARCA: SOPRANO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 5,00000 30,0000 150,00

Seq. Descrição Valor do Item

010 8.400,00ITEM 35: Cabo PP 4 x 2,5 mm², fios de cobre eletrolítico, seção circular,
têmpera mole, classe 5de encordoamento (NBR NM 280). MARCA: SIL.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 8,00000 1.050,0000 8.400,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

20/10/2021 18:22:43

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

20/10/2021 17:24:54

Assinaturas

3  de      3002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:22:43
Operação
Alteração

Nota de Empenho 387/2021 (0962887)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 771



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:23
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 388

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

20/10/2021 Ordinário 0002465-43.2021 - 10.740,00

24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE EIRELI

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

KLEBER AFONSO 57 SALA  1 CONJUNTO RESIDENCIA

CEP

08535-070

Município

FERRAZ DE VASCONCELOS SP

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:23:34
Operação
Alteração

Nota de Empenho 388/2021 (0962888)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 772



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:23
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.740,00

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

001 10.740,00Item 25. Lampada Led Bivolt, tipo Globo, Base E27, Luz Branca, 20W.
Marca: Avant/Bulbo. Proposta da empresa ( 0958630). Pregão Eletrônico
n° 45/2021. ATA do Pregão (0958678). Termo de Adjudicação
(0958685). Decisão 2452 (0961395).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 750,00000 14,3200 10.740,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

20/10/2021 18:23:34

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

20/10/2021 17:25:19

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:23:34
Operação
Alteração

Nota de Empenho 388/2021 (0962888)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 773



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:24
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 389

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

20/10/2021 Ordinário 0002465-43.2021 - 3.134,50

28.806.187/0001-34 NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DAVID BEN GURION 955 EDIF 3;APT 32 JARDIM MONTE KEMEL

CEP

05634-001

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

(11) 966311063 - 35897519

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      3002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:24:33
Operação
Alteração

Nota de Empenho 389/2021 (0962890)         SEI 0002465-43.2021.6.02.8000 / pg. 774



Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:24
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.134,50

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

001 929,50Item 07. CANALETA  SISTEMA  X,  SEM  DIVISÓRIA  COM
RETENTOR,  5CM  X  2CM,  VARA  2M,  COR BRANCO OU CREME.
MARCA: PLUZIE. FABRICANTE: PLUZIE. MODELO/VERSÃO: 9161.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 50,00000 18,5900 929,50

Seq. Descrição Valor do Item

002 1.795,00Item 08. CANALETA  SISTEMA  X,  SEM  DIVISÓRIA  COM
RETENTOR,  3CM  X  3CM,  VARA  2M,  COR BRANCO OU CREME.
MARCA: PERLEX. FABRICANTE: PERLEX. MODELO/VERSÃO:
5601BR.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 100,00000 17,9500 1.795,00

Seq. Descrição Valor do Item

003 19,60Item 12. LUVA EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, NO DIÂMETRO
2,  COM  ENTRADAS  ROSCÁVEIS, ANTICHAMAS, COR PRETA.
MARCA: WALTUBO. FABRICANTE: WALTUBO. MODELO/VERSÃO:
25.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 1,9600 19,60

Seq. Descrição Valor do Item

004 188,00Item 13. ELETRODUTO  EM  PVC  RÍGIDO  NO COMPRIMENTO  DE  3
METROS,  DIÂMETRO  1 1/2",  COM  ENTRADAS  ROSCÁVEIS,
ANTICHAMAS, COR PRETA. MARCA: WALTUBO. FABRICANTE:
WALTUBO. MODELO/VERSÃO: 14.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 18,8000 188,00

Seq. Descrição Valor do Item

005 202,40Item 14. ELETRODUTO  EM  PVC  RÍGIDO  NO COMPRIMENTO DE 3
METROS, DIÂMETRO 2", COM  ENTRADAS  ROSCÁVEIS,  SEM
LUVA, ANTICHAMAS. MARCA: WALTUBO. FABRICANTE: WALTUBO.
MODELO/VERSÃO: 15.
Proposta da empresa (0956385). Pregão Eletrônico n° 45/2021. ATA do
Pregão (0958678). Termo de Adjudicação (0958685). Decisão 2452
(0961395).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

20/10/2021 Inclusão 10,00000 20,2400 202,40

Seq. Descrição Valor do Item

2  de      3002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:24:33
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  20/10/2021 18:24
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

20/10/2021 18:24:33

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

20/10/2021 17:25:45

Assinaturas

3  de      3002
Versão Data/Hora

20/10/2021 18:24:33
Operação
Alteração
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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 outubro de 2021.
À SEALMOX, para remessa das notas de empenho

aos respectivos fornecedores e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962892 e o código CRC A2FEC82D.

0002465-43.2021.6.02.8000 0962892v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5461 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Informos que foram abertos os ,  Administrativos: 0007549-
25.2021.6.02.8000, 0007548-40.2021.6.02.8000, 0007544-
03.2021.6.02.8000, 0007545-85.2021.6.02.8000. 0007550-10.2021.6.02.8000 e
0007547-55.2021.6.02.8000.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 22/10/2021, 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
0964202 e o código CRC 712817C7.

0002465-43.2021.6.02.8000 0964202v2
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Firefox https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-co...

1 of 1 22/10/2021 11:45
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À SEIC,
Para possível atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 22/10/2021, 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
0964277 e o código CRC F31296EF.

0002465-43.2021.6.02.8000 0964277v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/10/2021, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964362 e o código CRC F6B7B387.

0002465-43.2021.6.02.8000 0964362v2
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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 novembro de 2021.
À SMR,
Para conhecimento e análise do email enviado pelo

fornecedor 0970174, referente a troca de marca da fita
isolante.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 08/11/2021, às 11:41, 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
0970175 e o código CRC 5A8AC4AC.

0002465-43.2021.6.02.8000 0970175v1
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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 novembro de 2021.
À SMR,
Favor desconsiderar nestes autos o

email 0970174 e Despacho 0970175, uma vez que o assunto ja
está sendo tratado no Processo relacionado 0007545-
85.2021.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 08/11/2021, às 12:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970198 e o código CRC 473CCA01.

0002465-43.2021.6.02.8000 0970198v1
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