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Memorando nº 578 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 14 de julho de 2021.

Para: Coordenadoria de Serviços Gerais - COSEG.
Assunto: Termo de referência. Aquisição. Material para
manuteção de equipamentos de climatização. Demandas
ordinárias. 2021.

 

 
A Seção de Manutenção e Reparos – SMR elaborou

o Termo de Referência (0917055) cujo objeto é a aquisição de
material de consumo, para manutenção em equipamentos de
climatização do tipo split, necessário para atender as
demandas ordinárias de todas as 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 de

Referência para análise e adoção das demais providências
necessárias.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 14/07/2021, às 16:22, 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
0917051 e o código CRC AE1EB47F.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
Aquisição imediata de material de manutenção para

equipamentos de climatização do tipo split, para ações de
limpeza, tratamento e conservação de aparelhos
condicionadores de ar, conforme especificações constantes
no Anexo Único.

2. JUSTIFICATIVAS:
2.1. Possibilitar o bom funcionamento dos

condicionadores de ar instalados no edifício Sede deste
Tribunal e demais unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
visto que esses equipamentos são essenciais para manter a
boa climatização dos ambientes de trabalho, oferecendo aos
magistrados, servidores e terceirizados um ambiente
confortável para melhor desempenho de suas atividades.

2.2. Restabelecer o funcionamento de
condicionadores de ar que não estão operando plenamente
por falta de insumos;

2.3. Atender futuras demandas de
instalação/substituição de condicionadores de ar nas
dependências de todas as unidades deste Regional.

2.4. Para esta aquisição propostas, a SMR 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.

2.5. 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. OBJETIVO:
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades

administrativas e judiciais.
4. ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS E

QUANTITATIVOS:
Vide anexo único.
5. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 O prazo para entrega será de 30 (trinta) dias, a

contar do recebimento pela contratada da nota de empenho
emitida;

5.2 Entregue o objeto, este será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu

acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da entrega,
serão aferidas as especificidades mencionadas neste termo de
referência, devendo a empresa, caso se verifique imperfeições
técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do contrato,
providenciar a imediata substituição;

b) definitivamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
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prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observada as prescrições legais;

5.3 Em caso de impossibilidade do fornecimento de
peças no prazo do item 5.1, por motivos alheios à Contratada,
desde que devidamente justificado, poderá a Administração
estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos.

6. PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS:
O prazo de garantia contra defeitos de fabricação

ou vício oculto será de pelo menos 12 (doze) meses a contar
do recebimento definitivo das peças.

7. FORMA DE PAGAMENTO:
7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente

nacional, mediante ordem bancária na conta-corrente
indicada pela Contratada, em até 10 (dez) dias, a contar do
atesto da nota fiscal/fatura ou documento equivalente.

7.2. Como condição para a efetivação do pagamento
deverá ser anexo a fatura, comprovante de regularidade fiscal,
certidão negativa de débitos trabalhistas e regularidade
perante o INSS e FGTS.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1 Responsabilizar-se por todos os impostos,

seguros, taxas, encargos, decorrentes do objeto do presente
instrumento;

8.2 Atender a todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas nos termos da Lei.

8.3 Fornecer na entrega do objeto, todos os
manuais técnicos necessários à sua utilização plena, bem
como estar todos os materiais devidamente embalados.

8.4 Indicar nome, e-mail e telefone do profissional
que atuará como preposto, devendo o mesmo se reportar
diretamente ao fiscal do contrato;

8.5 Em caso de defeito irreparável, decorrente de
fabricação, a Contratada deverá fazer a substituição por outra
peça de mesma especificação no prazo estipulado no item 8.6.

8.6 Providenciar para que eventuais defeitos no
material fornecido sejam prontamente corrigidos no decorrer
do período de garantia. Nesses casos, a Contratada deverá
substituir os conjuntos, componentes ou peças de reposição
por novos e originais, sem que isso implique em acréscimo no
preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
notificação, podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o
item 5.3.

8.7 Quando do envio das faturas para pagamento, a
Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato Nota
Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

8.8 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. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
9.1 Proporcionar à Contratada todas as condições

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
estabelecidas no contrato;

9.2 Executar a fiscalização e controle na entrega do
objeto deste termo;

9.3 Efetuar o pagamento à Contratada, consoante
as condições estabelecidas no contrato;

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

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

9.6 Comunicar imediatamente à Contratada
qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
objeto;

9.7 Promover a fiscalização dos serviços sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

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

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

9.10 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;

9.11 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.

10. LOCAL DA ENTREGA:
Todos os equipamentos deverão ser entregues na

Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino
Marcelo (também conhecida por Via Expressa), 7200 "D",
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário de
expediente normal deste Regional, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO:
A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado

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

 

ANEXO ÚNICO

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTITATIVO
DE AQUISIÇÃO
IMEDIATA 

1
Gás R22. Cilindro

descartável de 13,6kg,
carregado.

unidade 5

2
Gás R134-A.

Cilindro descartável de
13,6kg, carregado.

unidade 3

3
Gás R410-A.

Cilindro descartável de
11,3kg, carregado.

unidade 10

4
Gás R141-B.

Cilindro descartável de
13,6kg, carregado.

unidade 10

5

Gás MAPP (Metil
Acetileno Propadieno
Estabilizado). Cilindro
descartável de 453g,

unidade 10

Termo de Referência SMR 0917055         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 5



carregado.

6

ESPONJOSO 1/2” -
tubo isolante térmico, em
material esponjoso, espessura
1/2”, tipo polipex,
apresentação barra com 2
metros. 

vara de
2m 100

7

ESPONJOSO 1/4” -
tubo isolante térmico, em
material esponjoso, espessura
1/4”, tipo polipex,
apresentação barra com 2
metros.

vara de
2m 100

8

ESPONJOSO 3/8” -
tubo isolante térmico, em
material esponjoso, espessura
3/8”, tipo polipex,
apresentação barra com 2
metros. 

vara de
2m 100

9

ESPONJOSO 5/8” -
tubo isolante térmico, em
material esponjoso, espessura
5/8”, tipo polipex,
apresentação barra com 2
metros. 

vara de
2m 100

10

ESPONJOSO 3/4” -
tubo isolante térmico, em
material esponjoso, espessura
3/4”, tipo polipex,
apresentação barra com 2
metros.

vara de
2m 25

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 14/07/2021, às 16:19, 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
0917055 e o código CRC 719536BB.

0005097-42.2021.6.02.8000 0917055v5
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DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2021.
À COSEG.
C/C: SAD.
 
Senhor Coordenador,
 
A SMR procedeu a instrução deste processo de

aquisição de material de consumo, de forma a atender as
demandas ordinárias, de manutenções em equipamentos de
climatização do tipo split, 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
2.4 do Termo de Referência 0917055.

Informo ainda, que a despesa integra o Plano
Anual de Contratações 2021, conforme o item 20 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 de consumo
para manutenções diversas, que possui o total de
R$ 32.749,00 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e nove
reais) disponíveis no orçamento corrente, conforme
informação da COFIN 0752534 do P.A. nº 0010621-
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88.2019.6.02.8000. Não sendo suficientes estes recursos,
sugerimos a complementação com os recursos constantes no
item MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR
CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR, o qual dispõe de R$
70.000,00 (setenta mil reais).

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 14/07/2021, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917136 e o código CRC C2DF7288.

0005097-42.2021.6.02.8000 0917136v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2021.
Devolvo os autos à SMR para, considerando a

natureza dos itens indicados para aquisição, sejam incluídos
parâmetros de sustentabilidade no TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/07/2021, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917603 e o código CRC 794C2095.

0005097-42.2021.6.02.8000 0917603v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0917603, esta

setorial informa que os critérios de sustentabilidades já foram
contemplados, nas especificações técnicas dos referidos
materiais (gases), pois os gases refrigerantes descritos para
aquisição integram o rol dos gases refrigerantes
ecológicos, ou seja, que possuem uma medição de GWP
(potencial de aquecimento global) baixíssima, além da
exigência de estarem envazados em recipientes descartáveis.

O item 2.4 do Termo de Referência (0917055) não
exclui os critérios de sustentabilidades, somente esclarece
que a inserção de mais parâmetros, além das referidas
especificações, s.m.j., podem 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.

Sendo estes os esclarecimentos a serem prestados,
devolvo os autos para à consideração superior.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/07/2021, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918872 e o código CRC 1AC8F651.

0005097-42.2021.6.02.8000 0918872v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência SMR (doc. 0917055),

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 20 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.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/07/2021, às 17:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922047 e o código CRC F203B4DE.

0005097-42.2021.6.02.8000 0922047v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2021.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0922047) e,

considerando o Termo de Referência (0917055), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 27/07/2021, às 15:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922585 e o código CRC A6CD93E3.

0005097-42.2021.6.02.8000 0922585v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0922585, 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 27/07/2021, às 16:22, 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
0922680 e o código CRC C59589B2.

0005097-42.2021.6.02.8000 0922680v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de material de manutenção

para equipamentos de climatização do tipo split, para ações de
limpeza, tratamento e conservação de aparelhos
condicionadores de ar, conforme especificações constantes
de Termo de Referência - 0917055.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0922585.

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

Para tanto, efetuamos
pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br, buscando-se
propostas vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180
(cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes - 0922883,
obtendo-se um valor médio estimado de R$ 20.947,87 (vinte
mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete
centavos).

Item Descrição Qtde Preço médio
Unitário Total

1 Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg,
carregado 5 R$ 503,78 R$

2.518,90

2 Gás R134-A. Cilindro descartável de
13,6kg, carregado 3 R$ 421,99 R$

1.265,97

3 Gás R410-A. Cilindro descartável de
11,3kg, carregado 10 R$ 434,34 R$

4.343,40

4 Gás R141-B. Cilindro descartável de
13,6kg, carregado 10 R$

1.116,99
R$

11.169,90

5
Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno
Estabilizado). Cilindro descartável de

453g, carregado
10 R$ 46,87 R$ 468,70

6
ESPONJOSO 1/2” - tubo isolante térmico,
em material esponjoso, espessura 1/2”,
tipo polipex, apresentação barra com 2 100 R$ 2,57 R$ 257,00

Despacho SEIC 0922882         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 15

https://sei.tre-al.jus.br/sei/www.bancodeprecos.com.br


metros.

7
ESPONJOSO 1/4” - tubo isolante térmico,
em material esponjoso, espessura 1/4”,
tipo polipex, apresentação barra com 2

metros
100 R$ 2,22 R$ 222,00

8
ESPONJOSO 3/8” - tubo isolante térmico,
em material esponjoso, espessura 3/8”,
tipo polipex, apresentação barra com 2

metros
100 R$ 3,26 R$ 326,00

9
ESPONJOSO 5/8” - tubo isolante térmico,
em material esponjoso, espessura 5/8”,
tipo polipex, apresentação barra com 2

metros
100 R$ 2,85 R$ 285,00

10
ESPONJOSO 3/4” - tubo isolante térmico,
em material esponjoso, espessura 3/4”,
tipo polipex, apresentação barra com 2

metros
25 R$ 3,64 R$ 91,00

Total estimado R$
20.947,87

Por fim, sugerimos, s.m.j, que essa contratação
ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição de participação a micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 27/07/2021, às 19:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922882 e o código CRC 6392B1B0.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020 e a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 27/07/2021 19:30:28  (IP: 2804:14d:1283:9674::4e47Relatório gerado no dia 27/07/2021 19:30:28  (IP: 2804:14d:1283:9674::4e47

Relatório de Cotação: Material - climatização

Pesquisa realizada entre 27/07/2021 17:15:20 e 27/07/2021 19:28:27Pesquisa realizada entre 27/07/2021 17:15:20 e 27/07/2021 19:28:27

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

Item 1: Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.Item 1: Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

4 / 4 5 R$ 503,78 (un) - R$ 503,78 R$ 2.518,90

Item 2: Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.Item 2: Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 3 3 R$ 421,99 (un) - R$ 421,99 R$ 1.265,97

Item 3: Gás R410-A. Cilindro descartável de 11,3kg, carregado.Item 3: Gás R410-A. Cilindro descartável de 11,3kg, carregado.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 3 10 R$ 434,34 (un) - R$ 434,34 R$ 4.343,40

Item 4: Gás R141-B. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.Item 4: Gás R141-B. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

4 / 4 10 R$ 1.116,99 (un) - R$ 1.116,99 R$ 11.169,90

Item 5: Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno Estabilizado). Cilindro descartável de 453g, carregado.Item 5: Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno Estabilizado). Cilindro descartável de 453g, carregado.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

4 / 4 10 R$ 46,87 (un) - R$ 46,87 R$ 468,70

Item 6: ESPONJOSO 1/2” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/2”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 6: ESPONJOSO 1/2” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/2”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

7 / 7 100 R$ 2,57 (un) - R$ 2,57 R$ 257,00
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Item 1: Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 405,00R$ 405,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Delegacia Federal de Agricultura no Estado de São Paulo

Objeto:Objeto: Aquisição de material de consumo diversos para atender a Superintendência

Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de São Paulo, bem

como suas unidades descentralizadas..

Descrição:Descrição: GÁS REFRIGERAÇÃOGÁS REFRIGERAÇÃO - Gas freon R-22 para refrigeração. Botijão de 13,6 kg.

Composição Química: CLORODIFLUORMETANO (CHCLF2) . Dimensões do

Produto: 25,0cm x 25,0cm x 50,0cm.

CatMat:CatMat: 3137231372 - FREON

Data:Data: 08/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:130067

Lote/Item:Lote/Item: /92

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 261

Unidade:Unidade: Cilindro

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.352.565/0001-70

* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 405,00

Descrição: Descrição: Gás freon R-22 para refrigeração. Botijão de 13,6 kg. Composição Química: CLORODIFLUORMETANO (CHCLF2) . Dimensões do Produto: 25,0cm x 2
5,0cm x 50,0cm                                        

Item 7: ESPONJOSO 1/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 7: ESPONJOSO 1/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

4 / 4 100 R$ 2,22 (un) - R$ 2,22 R$ 222,00

Item 8: ESPONJOSO 3/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 8: ESPONJOSO 3/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

4 / 4 100 R$ 3,26 (un) - R$ 3,26 R$ 326,00

Item 9: ESPONJOSO 5/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 5/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 9: ESPONJOSO 5/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 5/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

5 / 5 100 R$ 2,85 (un) - R$ 2,85 R$ 285,00

Item 10: ESPONJOSO 3/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 10: ESPONJOSO 3/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 3 25 R$ 3,64 (un) - R$ 3,64 R$ 91,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 20.947,87R$ 20.947,87

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 503,78 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 503,78 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 503,78

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

5 Unidades Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 405,00R$ 405,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Delegacia Federal de Agricultura no Estado de São Paulo

Objeto:Objeto: Aquisição de material de consumo diversos para atender a Superintendência

Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de São Paulo, bem

como suas unidades descentralizadas..

Descrição:Descrição: GÁS REFRIGERAÇÃOGÁS REFRIGERAÇÃO - Gás freon R-22 para refrigeração. Botijão de 13,6 kg.

Composição Química: CLORODIFLUORMETANO (CHCLF2) . Dimensões do

Produto: 25,0cm x 25,0cm x 50,0cm.

CatMat:CatMat: 3137231372 - FREON

Data:Data: 08/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:130067

Lote/Item:Lote/Item: /93

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 88

Unidade:Unidade: Cilindro

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.352.565/0001-70

* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 405,00

Descrição: Descrição: Gás freon R-22 para refrigeração. Botijão de 13,6 kg. Composição Química: CLORODIFLUORMETANO (CHCLF2) .Dimensões do Produto: 25,0cm x 2
5,0cm x 50,0cm                                        

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 580,00R$ 580,00

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Itaperuna/RJ

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR

CONDICIONADO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Descrição:Descrição: Botija De Gás R22 13,6 KgBotija De Gás R22 13,6 Kg - Botija De Gás R22 13,6 Kg

Data:Data: 12/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 66052021

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 186.208.242.228:81/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: UND

UF:UF: RJ

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

02.139.199/0001-69

* VENCEDOR *

CASA ELETRICA ITAPERUNA LTDA R$ 580,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 625,11R$ 625,11

Órgão:Órgão: CASA CIVIL

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0290-

EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO;

Descrição:Descrição: GÁS REFRIGERANTE - R22 BOTIJÃO COM 13,6KGGÁS REFRIGERANTE - R22 BOTIJÃO COM 13,6KG - GÁS REFRIGERANTE -

TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R22; FORNECIMENTO: BOTIJÃO COM 13,6KG;

Data:Data: 13/04/2021 16:05

Modalidade:Modalidade: Dispensa com disputa

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 0312/2021

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Homologação:Homologação: 13/04/2021 18:46

Fonte:Fonte: www.compras.rs.gov.br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: BOTIJAO

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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UF:UF: RS

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

37.278.673/0001-18

* VENCEDOR *

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA R$ 625,11

Descrição:Descrição:  

Item 2: Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 463,88R$ 463,88

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

Objeto:Objeto: Objetiva-se a eventual compra de Cilindros e Gases Especiais, visando suprir

demandas dos Setores Administrativos e Acadêmicos da Univasf..

Descrição:Descrição: GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE - GÁS REFRIGERANTE, TIPO R 134 A, APLICAÇÃO

SISTEMA AR CONDICIONADO DE VEÍCULO, APRESENTAÇÃO CILINDRO

CatMat:CatMat: 270164270164 - GÁS REFRIGERANTE , TIPO R 134 A, APLICAÇÃO SISTEMA AR

CONDICIONADO DE VEÍCULO, APRESENTAÇÃO CILINDRO

Data:Data: 27/04/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:154421

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Botijão 13,61 KG

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.352.565/0001-70

* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 463,88

Descrição: Descrição: Fluido Refrigerante 134a (Gás R-134a) - Garrafa de 13,6 kg utilizado para Geladeiras e Freezers                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 432,12R$ 432,12

Órgão:Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Filial Hospital UNIVERSITÁRIO 

PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO

Objeto:Objeto: Registro de Preço para aquisição de Peças para Manutenção de Equipamentos

de Refrigeração.

Descrição:Descrição: GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE - GÁS REFRIGERANTE, TIPO R-134, APLICAÇÃO SISTEMA

DE AR CONDICIONADO, APRESENTAÇÃO CILINDRO

CatMat:CatMat: 377650377650 - GÁS REFRIGERANTE, R-134, SISTEMA DE AR CONDICIONADO,

CILINDRO

Data:Data: 16/04/2021 14:04

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:155913

Lote/Item:Lote/Item: /62

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Botijão 13,60 KG

UF:UF: SC

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.352.565/0001-70

* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 432,12

Descrição: Descrição: Gás refrigerante, tipo: r-134, aplicação: sistema de ar condicionado, apresentação: cilindro 13,6KG                                        

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 421,99 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 421,99 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 421,99

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

3 Unidades Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 369,96R$ 369,96

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Comando de Operações Navais 

Comando do 2º Distrito Naval 

Base Naval de Aratu

Objeto:Objeto: Futura e eventual aquisição de material para serviços de manutenção e

instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidades, exigências e

estimativas, estabelecidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE - GÁS REFRIGERANTE, TIPO R-134, APLICAÇÃO AULAS DE

REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO CILINDRO

CatMat:CatMat: 289296289296 - GÁS REFRIGERANTE , TIPO R-134, APLICAÇÃO AULAS DE

REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO CILINDRO

Data:Data: 10/03/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:782801

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Botijão 13,61 KG

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.352.565/0001-70

* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 369,96

Descrição: Descrição: Gás Refrigerante R-134a (Cilindro de 13,61 kg)                                        

Item 3: Gás R410-A. Cilindro descartável de 11,3kg, carregado.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 350,00R$ 350,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Espírito Santo

Objeto:Objeto: Contratação de serviços de engenharia, com responsabilidade técnica,

fornecimento de mão de obra, fornecimento de materiais e peças para a

instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split nos campi Alaor de Queiroz

Araújo (Goiabeiras), no campus Thomaz Tommasi (Maruípe), Centro Universitário

Norte do Espírito Santo – CEUNES, Campus de Alegre e Base Oceanográfica de

Aracruz,.

Descrição:Descrição: Ar condicionado - manutenção de sistemas , limpezaAr condicionado - manutenção de sistemas , limpeza - Fornecimento de botija

de gás R410 13,6kg.

CatSer:CatSer: 27712771 - Ar condicionado - manutenção de sistemas , limpeza

Data:Data: 18/05/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:153046

Lote/Item:Lote/Item: 1/43

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: ES

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.455.724/0001-41

* VENCEDOR *

AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 350,00

Descrição: Descrição: Fornecimento de botija de gás R410 13,6kg.                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 355,03R$ 355,03

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Espírito Santo

Data:Data: 18/05/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 434,34 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 434,34 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 434,34

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

10 Unidades Gás R410-A. Cilindro descartável de 11,3kg, carregado.

Relatório gerado no dia 27/07/2021 19:30:28 (IP: 2804:14d:1283:9674::4e47)
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http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNZ3sQ2IFb2LYi3lnVNnDaaED9UiiAT3yO 5 / 21

Proposta - Banco de preços (0922883)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 21

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=782801&uasg=782801&numprp=22021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=153046&uasg=153046&numprp=512021&Seq=1


Objeto:Objeto: Contratação de serviços de engenharia, com responsabilidade técnica,

fornecimento de mão de obra, fornecimento de materiais e peças para a

instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split nos campi Alaor de Queiroz

Araújo (Goiabeiras), no campus Thomaz Tommasi (Maruípe), Centro Universitário

Norte do Espírito Santo – CEUNES, Campus de Alegre e Base Oceanográfica de

Aracruz,.

Descrição:Descrição: Ar condicionado - manutenção de sistemas , limpezaAr condicionado - manutenção de sistemas , limpeza - Fornecimento de botija

de gás R410 13,6kg.

CatSer:CatSer: 27712771 - Ar condicionado - manutenção de sistemas , limpeza

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:153046

Lote/Item:Lote/Item: 3/137

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: ES

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.455.724/0001-41

* VENCEDOR *

AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 355,03

Descrição: Descrição: Fornecimento de botija de gás R410 13,6kg.                                        

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 598,00R$ 598,00

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especialisada em fornecimento de materiais hidráulicos

e eletricos

Descrição:Descrição: GAS RLX R410 HFC DAC 11,3KGGAS RLX R410 HFC DAC 11,3KG - GAS RLX R410 HFC DAC 11,3KG

Data:Data: 30/06/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 1261

Lote/Item:Lote/Item: 1/13

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: web.qualitysistemas.com.br/proces

sos_licitatorios/prefeitura_municipa

l_de_figueirao

Quantidade:Quantidade: 1

UF:UF: MS

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

02.448.716/0001-81

* VENCEDOR *

ABADIO G. DE ALMEIDA R$ 598,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Item 4: Gás R141-B. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.320,00R$ 1.320,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

Escola de Especialistas da Aeronáutica

Objeto:Objeto: Aquisição de Gases Medicinais e gases de refrigeração para o Esquadrão de

Saúde de Guaratinguetá (ES-GW), Seção de Climatização, Seção de Manutenção

e Conservação por 12 (doze) meses..

Descrição:Descrição: Gás refrigeranteGás refrigerante - Gás refrigerante, tipo: r141b, aplicação: sistema de ar

condicionado central, elemento básico: diclorotrifluoretano

CatMat:CatMat: 400045400045 - GÁS REFRIGERANTE

Data:Data: 26/05/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:120064

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 18

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.116,99 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 1.116,99 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.116,99

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

10 Unidades Gás R141-B. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

Relatório gerado no dia 27/07/2021 19:30:28 (IP: 2804:14d:1283:9674::4e47)
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Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.352.565/0001-70

* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 1.320,00

Descrição: Descrição: GÁS REFRIGERANTE, TIPO R141B, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, ELEMENTO BÁSICO DICLOROTRIFLUORETANO. APRE
SENTAÇÃO: CILINDRO                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 920,50R$ 920,50

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Ceara

Objeto:Objeto: Aquisição de material de refrigeração, conforme especificações do edital e seus

anexos..

Descrição:Descrição: GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE - GÁS REFRIGERANTE, TIPO R 141B, APLICAÇÃO

LIMPEZA/ DETECÇÃO VAZAMENTO SISTEMA REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO

TAMBOR

Data:Data: 28/04/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:70007

Lote/Item:Lote/Item: /21

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Cilindro 13,61 KG

UF:UF: CE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

05.780.938/0001-95

* VENCEDOR *

REFRIGERACAO FLORA LTDA R$ 920,50

Descrição: Descrição: Gás refrigerante R-141 B, limpeza e detecção de vazamento em sistema de refrigeração, cilindro de 13,6kg                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.017,45R$ 1.017,45

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de peças de componentes de materiais de

refrigeração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no

termo de referência, Anexo I do edital..

Descrição:Descrição: GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE - GÁS REFRIGERANTE, TIPO R 141B, APLICAÇÃO

LIMPEZA/ DETECÇÃO VAZAMENTO SISTEMA REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO

TAMBOR

CatMat:CatMat: 299362299362 - GÁS REFRIGERANTE , TIPO R 141B, APLICAÇÃO LIMPEZA / DETECÇÃO

VAZAMENTO SISTEMA REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO TAMBOR

Data:Data: 24/02/2021 10:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:925942

Lote/Item:Lote/Item: 3/15

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Botijão 13,61 KG

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.352.565/0001-70

* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 1.017,45

Descrição: Descrição: Gás R-141 B, acondicionado em cilindro com 13,6 kg. Referência de qualidade: marca EOS, ou equivalente, ou superior.                                        

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.210,00R$ 1.210,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE

HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARRELIA

Data:Data: 18/06/2021 10:08

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Relatório gerado no dia 27/07/2021 19:30:28 (IP: 2804:14d:1283:9674::4e47)
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Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE

Descrição:Descrição: GAS REFRIGERANTEGAS REFRIGERANTE - GAS REFRIGERANTE, R141B, ACONDICIONADO EM

CILINDRO DESCARTAVEL, CONFORME: RESOLUCAO CONAMA 267/2000,

APLICACAO EM: LIMPEZA DE EQUIPAMENTO

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 090168000012021OC00167

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: CILINDRO 13,62 QUILOGRAMA

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

05.780.938/0001-95

* VENCEDOR *

REFRIGERACAO FLORA LTDA R$ 1.210,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Item 5: Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno Estabilizado). Cilindro descartável de 453g, carregado.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 45,83R$ 45,83

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Comando de Operações Navais 

Comando do 9º Distrito Naval 

Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Objeto:Objeto: Aquisição de ar-condicionado e seus respectivos sobressalentes de manutenção

para as Organizações Militares da Marinha subordinadas ao Comando do 9º

Distrito Naval..

Descrição:Descrição: MacaricoMacarico - REFIL PARA MAÇARICO PORTÁTIL – Cilindro de gás Mapp com 450

Gramas. Cilindro descartável, não reutilizável. Próprio para uso em maçaricos

portáteis de soldagem. Caloria máxima: 2.000 °C.

Data:Data: 24/06/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:788820

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 175

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AM

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

05.780.938/0001-95

* VENCEDOR *

REFRIGERACAO FLORA LTDA R$ 45,83

Descrição: Descrição: REFIL PARA MAÇARICO PORTÁTIL – Cilindro de gás Mapp com 450 Gramas. Cilindro descartável, não reutilizável. Próprio para uso em maçaricos 
portáteis de soldagem. Caloria máxima: 2.000 °C.                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 44,98R$ 44,98

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Comando de Operações Navais 

Comando do 9º Distrito Naval 

Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Objeto:Objeto: Aquisição de ar-condicionado e seus respectivos sobressalentes de manutenção

para as Organizações Militares da Marinha subordinadas ao Comando do 9º

Distrito Naval..

Data:Data: 24/06/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:788820

Lote/Item:Lote/Item: /42

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 22

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 46,87 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 46,87 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 46,87

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

10 Unidades Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno Estabilizado). Cilindro descartável de 453g, carregado.
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Descrição:Descrição: MacaricoMacarico - REFIL PARA MAÇARICO PORTÁTIL – Cilindro de gás Mapp com 450

Gramas. Cilindro descartável, não reutilizável. Próprio para uso em maçaricos

portáteis de soldagem. Caloria máxima: 2.000 °C.

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AM

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

05.780.938/0001-95

* VENCEDOR *

REFRIGERACAO FLORA LTDA R$ 44,98

Descrição: Descrição: REFIL PARA MAÇARICO PORTÁTIL – Cilindro de gás Mapp com 450 Gramas. Cilindro descartável, não reutilizável. Próprio para uso em maçaricos 
portáteis de soldagem. Caloria máxima: 2.000 °C.                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 47,48R$ 47,48

Órgão:Órgão: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

Objeto:Objeto: Aquisição de peças para aparelhos de ares condicionados para atender as

necessidades da Emprotur, através do Sistema de Registro de Preços, por meio

de Pregão Eletrônico- Tipo Menor Preço por Item, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência..

Descrição:Descrição: REFILREFIL - REFIL DE MAÇARICO GAS MAPP 400G.

CatMat:CatMat: 150971150971 - REFIL

Data:Data: 19/04/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:459124

Lote/Item:Lote/Item: /21

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.352.565/0001-70

* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 47,48

Descrição: Descrição: REFIL DE MAÇARICO GAS MAPP 400G                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 49,19R$ 49,19

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA

Objeto:Objeto: REEDIÇÃO - A participação está restrita aos órgãos que manifestaram

participação na IRP 04 2020 (Escola Naval; Escola de Artilharia de Costa e

Antiaérea; e Fundação Universidade Federal da Grande Dourados). Eventual

aquisição de materiais e peças de refrigeração, equipamentos elétricos e peças

de reposição visando atender o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha

(SVPM)..

Descrição:Descrição: REFILREFIL - REFIL PARA GÁS MAPP 400G

CatMat:CatMat: 150971150971 - REFIL

Data:Data: 17/03/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22020 / UASG:764200

Lote/Item:Lote/Item: /35

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 38

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.352.565/0001-70

* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS R$ 49,19

Descrição: Descrição: REFIL PARA GÁS MAPP 400G                                        
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Item 6: ESPONJOSO 1/2” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/2”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,40R$ 2,40

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

2ºGrupamento de Engenharia de Construção 

5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Insumos e ferramentas utilizados no serviço de manutenção dos equipamentos

de refrigeração..

Descrição:Descrição: Equipamento de refrigeraçãoEquipamento de refrigeração - Tubo Polipex 1/4" (Esponjoso). Utilizado na

proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2

Metros de Extensão.

CatMat:CatMat: 3516535165 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO

Data:Data: 17/05/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160348

Lote/Item:Lote/Item: /61

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

20.674.139/0001-28

* VENCEDOR *

ZERO GRAU REFRIGERACAO EIRELI R$ 2,40

Descrição: Descrição: Tubo Polipex 1/4" (Esponjoso). Utilizado na proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2 Metros de Extensão.     

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,36R$ 2,36

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

2ºGrupamento de Engenharia de Construção 

5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Insumos e ferramentas utilizados no serviço de manutenção dos equipamentos

de refrigeração..

Descrição:Descrição: Equipamento de refrigeraçãoEquipamento de refrigeração - Tubo Polipex 1/2" (Esponjoso). Utilizado na

proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2

Metros de Extensão.

CatMat:CatMat: 3516535165 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO

Data:Data: 17/05/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160348

Lote/Item:Lote/Item: /63

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

20.674.139/0001-28

* VENCEDOR *

ZERO GRAU REFRIGERACAO EIRELI R$ 2,36

Descrição: Descrição: Tubo Polipex 1/2" (Esponjoso). Utilizado na proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2 Metros de Extensão.     

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

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Cariri

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de

condicionadores de ar.

Data:Data: 04/05/2021 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:158719

Lote/Item:Lote/Item: 1/238

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2,57 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 2,57 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2,57

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

100 Unidades ESPONJOSO 1/2” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/2”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros

.
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Descrição:Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / LimpezaAr Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - TUBO ISOLANTE

TÉRMICO ESPONJOSO PARA AR CONDICI-ONADO, DIAMETRO 1/2. MATERIAL

ESPUMA DE POLIETI-LENO COM CAPA, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 75

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.627.036/0001-65

* VENCEDOR *

STARFRIO COMERCIAL E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA R$ 3,00

Descrição: Descrição: TUBO ISOLANTE TÉRMICO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO, DIAMETRO ½. MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO COM CAPA, APLICAÇÃO R
EFRIGERAÇÃO                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,39R$ 2,39

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Laboratório Farmacêutico da Marinha

Objeto:Objeto: Material de manutenção predial..

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 1/ 4'

CatMat:CatMat: 399909399909 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 23/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:372020 / UASG:765741

Lote/Item:Lote/Item: /149

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.777.255/0001-87

* VENCEDOR *

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI R$ 2,39

Descrição: Descrição: Tubo Esponjoso de 1/4 pol. Marca / Fabricante / Modelo: Epex / 1/4".                                        

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,81R$ 2,81

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 

Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais para instalação de equipamentos de ar condicionado nas

dependências do DSEI/MS, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 1/ 4'

CatMat:CatMat: 399909399909 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 08/02/2021 10:11

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:257036

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 150

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.777.255/0001-87

* VENCEDOR *

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI R$ 2,81

Descrição: Descrição: Tubo esponjoso ¼ blindado branco barra com 2 mt. Marca / Fabricante / Modelo: Epex / 1/4".                                        

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,13R$ 2,13
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Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Objeto:Objeto: Material para instalação de ar condicionado no laboratório de biologia molecular

que está sendo implantado no Departamento de Farmácia Social da Faculdade

de Farmácia

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 1/4"

CatMat:CatMat: 399909399909 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 01/02/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2021 /

UASG: 153286

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 28

Unidade:Unidade: Metro

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

17.249.095/0001-84

* VENCEDOR *

FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA R$ 2,13

Descrição: Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 1/4"                                        

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,89R$ 2,89

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Objeto:Objeto: Material para instalação de ar condicionado no laboratório de biologia molecular

que está sendo implantado no Departamento de Farmácia Social da Faculdade

de Farmácia

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 1/2"

CatMat:CatMat: 399908399908 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TUBO

ESPONJOSO, POLIETILENO, 2 M, DIÂMETRO INTERNO 1/2"

Data:Data: 01/02/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2021 /

UASG: 153286

Lote/Item:Lote/Item: 4/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 28

Unidade:Unidade: Metro

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

17.249.095/0001-84

* VENCEDOR *

FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA R$ 2,89

Descrição: Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 1/2"                                        

Item 7: ESPONJOSO 1/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,39R$ 2,39

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Laboratório Farmacêutico da Marinha

Data:Data: 23/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2,22 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 2,22 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2,22

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

100 Unidades ESPONJOSO 1/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros

.
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Objeto:Objeto: Material de manutenção predial..

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 1/ 4'

CatMat:CatMat: 399909399909 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:372020 / UASG:765741

Lote/Item:Lote/Item: /149

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.777.255/0001-87

* VENCEDOR *

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI R$ 2,39

Descrição: Descrição: Tubo Esponjoso de 1/4 pol. Marca / Fabricante / Modelo: Epex / 1/4".                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,81R$ 2,81

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 

Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais para instalação de equipamentos de ar condicionado nas

dependências do DSEI/MS, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 1/ 4'

CatMat:CatMat: 399909399909 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 08/02/2021 10:11

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:257036

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 150

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.777.255/0001-87

* VENCEDOR *

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI R$ 2,81

Descrição: Descrição: Tubo esponjoso ¼ blindado branco barra com 2 mt. Marca / Fabricante / Modelo: Epex / 1/4".                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,55R$ 1,55

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

BASE DE ADM. E APOIO 5 DIVISÃO DO EXÉRCITO

Objeto:Objeto: Aquisição de material para a instalação de ar condicionado.

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 1/4"

CatMat:CatMat: 399909399909 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 01/02/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 10/2021 /

UASG: 160192

Lote/Item:Lote/Item: 5/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 16

Unidade:Unidade: Metro

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

77.385.797/0001-17

* VENCEDOR *

CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERACAO LIMITADA R$ 1,55

Descrição: Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 1/4"                                        
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,13R$ 2,13

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Objeto:Objeto: Material para instalação de ar condicionado no laboratório de biologia molecular

que está sendo implantado no Departamento de Farmácia Social da Faculdade

de Farmácia

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 1/4"

CatMat:CatMat: 399909399909 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 01/02/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2021 /

UASG: 153286

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 28

Unidade:Unidade: Metro

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

17.249.095/0001-84

* VENCEDOR *

FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA R$ 2,13

Descrição: Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 1/4"                                        

Item 8: ESPONJOSO 3/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,60R$ 2,60

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

2ºGrupamento de Engenharia de Construção 

5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Insumos e ferramentas utilizados no serviço de manutenção dos equipamentos

de refrigeração..

Descrição:Descrição: Equipamento de refrigeraçãoEquipamento de refrigeração - Tubo Polipex 3/8" (Esponjoso). Utilizado na

proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2

Metros de Extensão.

CatMat:CatMat: 3516535165 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO

Data:Data: 17/05/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160348

Lote/Item:Lote/Item: /62

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.777.255/0001-87

* VENCEDOR *

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI R$ 2,60

Descrição: Descrição: Tubo Polipex 3/8" (Esponjoso). Utilizado na proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2 Metros de Extensão. M
arca / Fabricante / Modelo:Epex / 3/8".                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 3,26 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 3,26 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 3,26

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

100 Unidades ESPONJOSO 3/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros

.
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Cariri

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de

condicionadores de ar.

Descrição:Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / LimpezaAr Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - TUBO ISOLANTE

TÉRMICO ESPONJOSO PARA AR CONDICI-ONADO, DIAMETRO 3/8. MATERIAL

ESPUMA DE POLIETI-LENO COM CAPA, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO

Data:Data: 04/05/2021 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:158719

Lote/Item:Lote/Item: 1/237

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 75

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.627.036/0001-65

* VENCEDOR *

STARFRIO COMERCIAL E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA R$ 3,00

Descrição: Descrição: TUBO ISOLANTE TÉRMICO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO, DIAMETRO 3/8. MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO COM CAPA, APLICAÇÃO 
REFRIGERAÇÃO                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,49R$ 3,49

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Laboratório Farmacêutico da Marinha

Objeto:Objeto: Material de manutenção predial..

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, DIÂMETRO 3/8 POL

CatMat:CatMat: 428159428159 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 23/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:372020 / UASG:765741

Lote/Item:Lote/Item: /151

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.777.255/0001-87

* VENCEDOR *

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI R$ 3,49

Descrição: Descrição: Tubo Esponjoso de 3/8 pol. Marca / Fabricante / Modelo: Epex / 3/8".                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,96R$ 3,96

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 

Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais para instalação de equipamentos de ar condicionado nas

dependências do DSEI/MS, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, DIÂMETRO 3/8 POL

CatMat:CatMat: 428159428159 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 08/02/2021 10:11

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:257036

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 150

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.777.255/0001-87

* VENCEDOR *

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI R$ 3,96
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Descrição: Descrição: Tubo esponjoso 3/8 blindado branco barra com 2 mt. Marca / Fabricante / Modelo: Epex / 3/8".                                        

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

Item 9: ESPONJOSO 5/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 5/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,90R$ 2,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

2ºGrupamento de Engenharia de Construção 

5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Insumos e ferramentas utilizados no serviço de manutenção dos equipamentos

de refrigeração..

Descrição:Descrição: Equipamento de refrigeraçãoEquipamento de refrigeração - Tubo Polipex 5/8" (Esponjoso). Utilizado na

proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2

Metros de Extensão.

CatMat:CatMat: 3516535165 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO

Data:Data: 17/05/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160348

Lote/Item:Lote/Item: /64

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

20.674.139/0001-28

* VENCEDOR *

ZERO GRAU REFRIGERACAO EIRELI R$ 2,90

Descrição: Descrição: Tubo Polipex 5/8" (Esponjoso). Utilizado na proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2 Metros de Extensão.     

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Cariri

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de

condicionadores de ar.

Descrição:Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / LimpezaAr Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - TUBO ISOLANTE

TÉRMICO ESPONJOSO PARA AR CONDICI-ONADO, DIAMETRO 5/8. MATERIAL

ESPUMA DE POLIETI-LENO COM CAPA, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO

Data:Data: 04/05/2021 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:158719

Lote/Item:Lote/Item: 1/239

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 75

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.627.036/0001-65

* VENCEDOR *

STARFRIO COMERCIAL E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA R$ 3,00

Descrição: Descrição: TUBO ISOLANTE TÉRMICO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO, DIAMETRO 5/8. MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO COM CAPA, APLICAÇÃO 
REFRIGERAÇÃO                                        

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2,85 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 2,85 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2,85

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

100 Unidades ESPONJOSO 5/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 5/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros

.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,45R$ 3,45

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

MEX

Objeto:Objeto: Aquisição de material de manutenção de bens móveis e elétrico / eletrônico.

Atende 28 B LOG.

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 5/8"

CatMat:CatMat: 400195400195 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 01/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 30/2021 /

UASG: 160149

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

24.037.796/0001-15

* VENCEDOR *

JULIANA DO NASCIMENTO ESPINDOLA 00028155165 R$ 3,45

Descrição: Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 5/8"                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,45R$ 2,45

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

BASE DE ADM. E APOIO 5 DIVISÃO DO EXÉRCITO

Objeto:Objeto: Aquisição de material para a instalação de ar condicionado.

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 5/8"

CatMat:CatMat: 400195400195 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 01/02/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 10/2021 /

UASG: 160192

Lote/Item:Lote/Item: 6/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 16

Unidade:Unidade: Metro

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

77.385.797/0001-17

* VENCEDOR *

CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERACAO LIMITADA R$ 2,45

Descrição: Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 5/8"                                        

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,45R$ 2,45

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

BASE DE ADM. E APOIO 5 DIVISÃO DO EXÉRCITO

Objeto:Objeto: Aquisição de material para a instalação de ar condicionado.

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 5/8"

CatMat:CatMat: 400195400195 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 01/02/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2021 /

UASG: 160192

Lote/Item:Lote/Item: 6/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 16

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Unidade:Unidade: Metro

UF:UF: PR

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

31.666.544/0001-10

* VENCEDOR *

AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 2,45

Descrição: Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIALPOLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 5/8"                                        

Item 10: ESPONJOSO 3/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,12R$ 3,12

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

2ºGrupamento de Engenharia de Construção 

5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Insumos e ferramentas utilizados no serviço de manutenção dos equipamentos

de refrigeração..

Descrição:Descrição: Equipamento de refrigeraçãoEquipamento de refrigeração - Tubo Polipex 3/4" (Esponjoso). Utilizado na

proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2

Metros de Extensão.

CatMat:CatMat: 3516535165 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO

Data:Data: 17/05/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:160348

Lote/Item:Lote/Item: /65

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

20.674.139/0001-28

* VENCEDOR *

ZERO GRAU REFRIGERACAO EIRELI R$ 3,12

Descrição: Descrição: Tubo Polipex 3/4" (Esponjoso). Utilizado na proteção de tubos de gases refrigerante em sistemas de refrigeração; Barra de 2 Metros de Extensão.     

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Cariri

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de

condicionadores de ar.

Descrição:Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / LimpezaAr Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - TUBO ISOLANTE

TÉRMICO ESPONJOSO PARA AR CONDICI-ONADO, DIAMETROE 3/4. MATERIAL

ESPUMA DE POLIETI-LENO COM CAPA, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO

Data:Data: 04/05/2021 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:158719

Lote/Item:Lote/Item: 1/240

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 75

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.627.036/0001-65

* VENCEDOR *

STARFRIO COMERCIAL E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA R$ 3,00

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 3,64 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 3,64 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 3,64

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

25 Unidades ESPONJOSO 3/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.
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Descrição: Descrição: TUBO ISOLANTE TÉRMICO ESPONJOSO PARA AR CONDICIONADO, DIAMETROE ¾. MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO COM CAPA, APLICAÇÃO 
REFRIGERAÇÃO                                        

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,79R$ 4,79

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Laboratório Farmacêutico da Marinha

Objeto:Objeto: Material de manutenção predial..

Descrição:Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E

ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO,

MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DIÂMETRO INTERNO 3/ 4'

CatMat:CatMat: 399911399911 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TUBO

ESPONJOSO, POLIETILENO, 2 M, DIÂMETRO INTERNO 3/4"

Data:Data: 23/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:372020 / UASG:765741

Lote/Item:Lote/Item: /150

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.777.255/0001-87

* VENCEDOR *

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI R$ 4,79

Descrição: Descrição: Tubo Esponjoso de 3/4 pol. Marca / Fabricante / Modelo: Epex / 3/4".                                        
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.Item 1 - Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
08/03/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 13/04/2021 e 12/07/2021,
calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.Item 2 - Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
10/03/2021 e 27/04/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 3 - Gás R410-A. Cilindro descartável de 11,3kg, carregado.Item 3 - Gás R410-A. Cilindro descartável de 11,3kg, carregado.

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
18/05/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 30/06/2021, calculado pela
fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 4 - Gás R141-B. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.Item 4 - Gás R141-B. Cilindro descartável de 13,6kg, carregado.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
24/02/2021 e 26/05/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 18/06/2021, calculado pela
fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 5 - Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno Estabilizado). Cilindro descartável de 453g, carregado.Item 5 - Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno Estabilizado). Cilindro descartável de 453g, carregado.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
17/03/2021 e 24/06/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 6 - ESPONJOSO 1/2” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/2”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 6 - ESPONJOSO 1/2” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/2”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

- 7 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/02/2021 e 17/05/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 7 - ESPONJOSO 1/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 7 - ESPONJOSO 1/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 1/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/02/2021 e 23/03/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 8 - ESPONJOSO 3/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 8 - ESPONJOSO 3/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
08/02/2021 e 17/05/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 9 - ESPONJOSO 5/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 5/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 9 - ESPONJOSO 5/8” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 5/8”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/02/2021 e 17/05/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 10 - ESPONJOSO 3/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.Item 10 - ESPONJOSO 3/4” - tubo isolante térmico, em material esponjoso, espessura 3/4”, tipo polipex, apresentação barra com 2 metros.

Relatório gerado no dia 27/07/2021 19:30:28 (IP: 2804:14d:1283:9674::4e47)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNZ3sQ2IFb2LYi3lnVNnDaaED9UiiAT3yO 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNZ3sQ2IFb2LYi3lnVNnDaaED9UiiAT3yO 20 / 21

Proposta - Banco de preços (0922883)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 36



- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
23/03/2021 e 17/05/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0922882, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/07/2021, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923387 e o código CRC 627EF6BF.

0005097-42.2021.6.02.8000 0923387v1
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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.
Concluída a instrução a cargo da SEIC (doc.

0922882), remeto os autos à COFIN, para reserva de crédito,
e à SLC, para elaborar a minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2021, às 19:08, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923592 e o código CRC 9A67E0C0.

0005097-42.2021.6.02.8000 0923592v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de 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 08:25,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923924 e o código CRC 2E72A78B.

0005097-42.2021.6.02.8000 0923924v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 425 (0924098).

Observação:

Aquisição de material de manutenção para equipamentos de
climatização do tipo split.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 30/07/2021, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924100 e o código CRC 03D47960.
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                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0005097-42.2021.6.02.8502 
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 manutenção para equipamentos de climatização do 
tipo split, 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 
manutenção para equipamentos de climatização do tipo split, 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 contra defeitos de fabricação ou vício oculto será 
de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo das peças. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

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

prosseguimento no certame. 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total 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. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total 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. 
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

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

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição 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. 
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10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

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

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 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: 
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir 
da entrega, serão aferidas as especificidades mencionadas no Anexo I; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observada as prescrições legais. 

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

 
16.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 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. 
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17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 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). 

 
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; 
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f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 
à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte desta; 

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

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

j) 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; 

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

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 

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

b) Responsabilizar-se 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) Fornecer, na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à 
sua utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente 
embalados. 

e) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

f) Fazer a substituição, em caso de defeito irreparável, decorrente de 
fabricação, por outra peça de mesma especificação no prazo estipulado no 
item 8.6 do Termo de Referência (Anexo I); 

g) Providenciar para que eventuais defeitos no material fornecido sejam 
prontamente corrigidos no decorrer do período de garantia. Nesses casos, a 
Contratada deverá substituir os conjuntos, componentes ou peças de 
reposição por novos e originais, sem que isso implique acréscimo no preço 
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contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da notificação, podendo, o 
prazo ser prorrogado, conforme o item 5.3 do Anexo I (Termo de Referência). 

h) 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; 

i) 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. 

j) 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; 

k) 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;  

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

m) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 
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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. 

 
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 imediata de material de manutenção para 
equipamentos de climatização do tipo split, para ações de limpeza, 
tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar, conforme 
especificações constantes no Anexo I-A. 

2. JUSTIFICATIVAS: 

2.1. Possibilitar o bom funcionamento dos condicionadores de 
ar instalados no edifício Sede deste Tribunal e demais unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, visto que esses equipamentos são essenciais para 
manter a boa climatização dos ambientes de trabalho, oferecendo aos 
magistrados, servidores e terceirizados um ambiente confortável para melhor 
desempenho de suas atividades. 

2.2. Restabelecer o funcionamento de condicionadores de ar 
que não estão operando plenamente por falta de insumos; 

2.3. Atender futuras demandas de instalação/substituição de 
condicionadores de ar nas dependências de todas as unidades deste 
Regional. 

2.4. Para esta aquisição propostas, 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. 

2.5. 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. OBJETIVO: 

Garantir a infraestrutura apropriada às atividades 
administrativas e judiciais. 

4. ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS E QUANTITATIVOS: 

Vide anexo único. 

5. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

5.1 O prazo para entrega será de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento pela contratada da nota de empenho emitida; 

5.2 Entregue o objeto, este será recebido: 
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado. Durante 
10 (dez) dias a partir da entrega, serão aferidas as especificidades 
mencionadas neste termo de referência, devendo a empresa, caso se 
verifique imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do contrato, 
providenciar a imediata substituição; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, observada as prescrições legais; 

5.3 Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no 
prazo do item 5.1, por motivos alheios à Contratada, desde que devidamente 
justificado, poderá a Administração estipular novo prazo, levando em conta 
os motivos expostos. 

6. PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS: 

O prazo de garantia contra defeitos de fabricação ou vício 
oculto será de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento 
definitivo das peças. 

7. FORMA DE PAGAMENTO: 

7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária na conta-corrente indicada pela Contratada, em 
até 10 (dez) dias, a contar do atesto da nota fiscal/fatura ou documento 
equivalente. 

7.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá 
ser anexo a fatura, comprovante de regularidade fiscal, certidão negativa de 
débitos trabalhistas e regularidade perante o INSS e FGTS. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, 
encargos, decorrentes do objeto do presente instrumento; 

8.2 Atender a todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas nos termos da Lei. 

8.3 Fornecer na entrega do objeto, todos os manuais técnicos 
necessários à sua utilização plena, bem como estar todos os materiais 
devidamente embalados. 

8.4 Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará 
como preposto, devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do 
contrato; 

8.5 Em caso de defeito irreparável, decorrente de fabricação, 
a Contratada deverá fazer a substituição por outra peça de mesma 
especificação no prazo estipulado no item 8.6. 
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8.6 Providenciar para que eventuais defeitos no material 
fornecido sejam prontamente corrigidos no decorrer do período de garantia. 
Nesses casos, a Contratada deverá substituir os conjuntos, componentes ou 
peças de reposição por novos e originais, sem que isso implique em 
acréscimo no preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 
notificação, podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o item 5.3. 

8.7 Quando do envio das faturas para pagamento, a 
Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários; 

8.8 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. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1 Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato; 

9.2 Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto 
deste termo; 

9.3 Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as 
condições estabelecidas no contrato; 

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

9.5 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; 

9.6 Comunicar imediatamente à Contratada qualquer 
irregularidade manifestada no fornecimento do objeto; 

9.7 Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta; 

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

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

9.10 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; 
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9.11 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. 

10. LOCAL DA ENTREGA: 

Todos os equipamentos deverão ser entregues na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (também 
conhecida por Via Expressa), 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-
000, no horário de expediente normal deste Regional, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 

11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO: 

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

 

 

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 

Gás R22. Cilindro 
descartável de 13,6kg, 

carregado. 
Unidade 5 R$ 503,78 R$ 2.518,90 

   02 
Gás R134-A. Cilindro 

descartável de 13,6kg, 
carregado 

Unidade 3 R$ 421,99 R$ 1.265,97 

   03 
Gás R410-A. Cilindro 

descartável de 11,3kg, 
carregado. 

Unidade 10 R$ 434,34 R$ 4.343,40 

04 
Gás R141-B. Cilindro 

descartável de 13,6kg, 
carregado.1 

Unidade 10 R$ 1.116,99 R$ 11.169,90 

   05 

Gás MAPP (Metil 
Acetileno Propadieno 
Estabilizado). Cilindro 
descartável de 453g, 

carregado. 

Unidade 10 R$ 46,87 R$ 468,70 

   06 

ESPONJOSO 1/2” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 1/2”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros.  

Vara de 
2m 

100 R$ 2,57 R$ 257,00 

07 

ESPONJOSO 1/4” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 1/4”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros. 

Metro Vara 
de 2m 

100 R$ 2,22 R$ 222,00 
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08 

 

ESPONJOSO 3/8” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 3/8”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros. 

Vara de 
2m 

100 R$ 3,26 R$ 326,00 

09 

ESPONJOSO 5/8” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 5/8”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros.  

Vara de 
2m 

100 R$ 2,85 R$ 285,00 

10 

 

ESPONJOSO 3/4” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 3/4”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros. 

Vara de 
2m 

25 R$ 3,64 R$ 91,00 
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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 3931 - 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 de manutenção para equipamentos de climatização do tipo split.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da aquisição.

 

Informo, ainda, que foram incluídas as Sanções Administrativas na minuta do edital.

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 acima indicada.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 02/08/2021, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 02/08/2021, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/08/2021, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924682 e o código CRC 481E20E5.

0005097-42.2021.6.02.8000 0924682v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2021.
 
Reporto-me à Informação 3931, da SLC

(doc. 0924682), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter o feito à análise da AJ-DG, com vistas à aprovação
da minuta de evento 0924671.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/08/2021, às 16:23, 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
0927744 e o código CRC 9EF64A6F.

0005097-42.2021.6.02.8000 0927744v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005097-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

 

Parecer nº 963 / 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 manutenção para equipamentos de
climatização do tipo split, tudo de acordo com requisição promovida
p e l a Secretaria de Administração desta Corte, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (0917055).

 
O referido termo foi aprovado pelo Secretário de

Administração por meio do despacho lançado no evento SEI
nº 0922047.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Inicialmente, a Seção de Manutenção e Reparos –

SMR elaborou o Termo de Referência (0917055).
 
Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a Seção

de Instrução de Contratações se manifestou no despacho 0922882 e,
com base nos parâmetros de pesquisa, obteve o valor médio estimado
para a contratação de R$ 20.947,87 (vinte mil novecentos e quarenta
e sete reais e oitenta e sete centavos). Por fim, sugeriu a realização
de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com
restrição de participação a micro e pequenas empresas.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta de edital (0924671), ressaltando na
Informação 3931 (0924682), que a minuta foi elaborada para conferir
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na
participação do certame, em razão do valor estimado para a
contratação, como já fundamentado em outros procedimentos
semelhantes, tudo com base no entendimento do TCU (Acórdão
2.166/2014 – Plenário).

 
Consta nos autos reserva de crédito no valor suficiente

para adquirir o material que se pretende, nos termos do documento
ora inserto no evento SEI nº 0924098.

 
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
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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 (0924671). 

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

forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº 10.520/02
e no Decreto nº 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
Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente lista de verificação, prevista
no Anexo I:

 

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição pretendida?

SIM  
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1
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de contratações? SIM 0917136

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública que demanda a futura contratação? SIM 0917055

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou serviços que serão contratados? SIM 0917055

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM 0917055

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?
SIM
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com análise de outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

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

21 O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser causa de aumento
dos custos da futura contratação? SIM 0917055

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM 0917055

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM 0922047

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0922882

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 0922882

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM 0922883

27 A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso? SIM 0922882

MINUTA DO EDITAL

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

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

0924671
 

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

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

31
A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

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

Competitividade

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

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

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

36 A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das propostas? SIM 0924671

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM
0924671
 

38 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM 0924671

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser contratado? SIM 0924671

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de habilitação econômico-financeira? SIM 0924671

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a exequibilidade das propostas? SIM 0924671

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM 0924671

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 SIM 0924671
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44 serviços? SIM 0924671

45 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à fornecedora? SIM 0924671

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 0924671

47 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem
em inadimplemento? SIM 0924671

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

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

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

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

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 0924682

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

61 Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de recursos orçamentários para suportar a despesa? SIM 0924098

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
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta do edital 0924671, de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
aquisição de material de manutenção para equipamentos de
climatização do tipo split, tudo de acordo com requisição promovida
p e l a Secretaria de Administração desta Corte, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (0917055).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
13/08/2021, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 13/08/2021, às 10:02, 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
0930073 e o código CRC 42041DA7.
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 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
963/2021 (0930073), aprovando a nova minuta de edital (0924671),
submeto o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a aquisição de material de manutenção para
equipamentos de climatização do tipo split, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência (0917055).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/08/2021, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930406 e o código CRC B4659CA6.
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PROCESSO : 0005097-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : sad
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição de material de manutenção. 

 

Decisão nº 1752 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0930406.

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 manutenção para
equipamentos de climatização do tipo split, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência (0917055), aprovado pelo Secretário de Administração
por meio do despacho SEI nº 0922047.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0924671, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 963 (0930073) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/08/2021, às 12:44, 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
0931082 e o código CRC 85EA300F.
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
À SLC, para promover as medidas necessárias à

abertura do certame, na forma autorizada pela Presidência, na
Decisão nº 1752 (doc. 0931082).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2021, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931917 e o código CRC 70322A81.

0005097-42.2021.6.02.8000 0931917v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
 
 
À SLC,
 
Em complemento ao Despacho SEIC - 0922882,

informo os CATMAT's dos materiais abaixo elencados.
Item Descrição CATMAT

1 Gás R22. Cilindro descartável de 13,6kg,
carregado 377651

2 Gás R134-A. Cilindro descartável de 13,6kg,
carregado 377650

3 Gás R410-A. Cilindro descartável de 11,3kg,
carregado 399615

4 Gás R141-B. Cilindro descartável de 13,6kg,
carregado 399671

5
Gás MAPP (Metil Acetileno Propadieno

Estabilizado). Cilindro descartável de 453g,
carregado

479868

6
ESPONJOSO 1/2” - tubo isolante térmico, em

material esponjoso, espessura 1/2”, tipo polipex,
apresentação barra com 2 metros.

401164

7
ESPONJOSO 1/4” - tubo isolante térmico, em

material esponjoso, espessura 1/4”, tipo polipex,
apresentação barra com 2 metros

401164

8
ESPONJOSO 3/8” - tubo isolante térmico, em

material esponjoso, espessura 3/8”, tipo polipex,
apresentação barra com 2 metros

401164

9
ESPONJOSO 5/8” - tubo isolante térmico, em

material esponjoso, espessura 5/8”, tipo polipex,
apresentação barra com 2 metros

401164

ESPONJOSO 3/4” - tubo isolante térmico, em
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10 material esponjoso, espessura 3/4”, tipo polipex,
apresentação barra com 2 metros

401164

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/08/2021, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933703 e o código CRC 0C8863B1.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3388//22002211  

 
PROCESSO Nº 0005097-42.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 06 de setembro 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 manutenção para equipamentos de climatização do 
tipo split, 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 
manutenção para equipamentos de climatização do tipo split, 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 contra defeitos de fabricação ou vício oculto será 
de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo das peças. 
 
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; 
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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, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir 
da entrega, serão aferidas as especificidades mencionadas no Anexo I; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observada as prescrições legais. 

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: 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
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 
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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). 

 
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) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 
à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte desta; 

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

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

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

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 

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

b) Responsabilizar-se 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) Fornecer, na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à 
sua utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente 
embalados. 

e) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

f) Fazer a substituição, em caso de defeito irreparável, decorrente de 
fabricação, por outra peça de mesma especificação no prazo estipulado no 
item 8.6 do Termo de Referência (Anexo I); 

g) Providenciar para que eventuais defeitos no material fornecido sejam 
prontamente corrigidos no decorrer do período de garantia. Nesses casos, a 
Contratada deverá substituir os conjuntos, componentes ou peças de 
reposição por novos e originais, sem que isso implique acréscimo no preço 
contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da notificação, podendo, o 
prazo ser prorrogado, conforme o item 5.3 do Anexo I (Termo de Referência). 

h) 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; 

i) 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. 

j) 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; 
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k) 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;  

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

m) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

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

 
Maceió/AL, 20 de agosto 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 imediata de material de manutenção para 
equipamentos de climatização do tipo split, para ações de limpeza, 
tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar, conforme 
especificações constantes no Anexo I-A. 

2. JUSTIFICATIVAS: 

2.1. Possibilitar o bom funcionamento dos condicionadores de 
ar instalados no edifício Sede deste Tribunal e demais unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, visto que esses equipamentos são essenciais para 
manter a boa climatização dos ambientes de trabalho, oferecendo aos 
magistrados, servidores e terceirizados um ambiente confortável para melhor 
desempenho de suas atividades. 

2.2. Restabelecer o funcionamento de condicionadores de ar 
que não estão operando plenamente por falta de insumos; 

2.3. Atender futuras demandas de instalação/substituição de 
condicionadores de ar nas dependências de todas as unidades deste 
Regional. 

2.4. Para esta aquisição propostas, 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. 

2.5. 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. OBJETIVO: 

Garantir a infraestrutura apropriada às atividades 
administrativas e judiciais. 

4. ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS E QUANTITATIVOS: 

Vide anexo único. 

5. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

5.1 O prazo para entrega será de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento pela contratada da nota de empenho emitida; 

5.2 Entregue o objeto, este será recebido: 
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado. Durante 
10 (dez) dias a partir da entrega, serão aferidas as especificidades 
mencionadas neste termo de referência, devendo a empresa, caso se 
verifique imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do contrato, 
providenciar a imediata substituição; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, observada as prescrições legais; 

5.3 Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no 
prazo do item 5.1, por motivos alheios à Contratada, desde que devidamente 
justificado, poderá a Administração estipular novo prazo, levando em conta 
os motivos expostos. 

6. PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS: 

O prazo de garantia contra defeitos de fabricação ou vício 
oculto será de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento 
definitivo das peças. 

7. FORMA DE PAGAMENTO: 

7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária na conta-corrente indicada pela Contratada, em 
até 10 (dez) dias, a contar do atesto da nota fiscal/fatura ou documento 
equivalente. 

7.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá 
ser anexo a fatura, comprovante de regularidade fiscal, certidão negativa de 
débitos trabalhistas e regularidade perante o INSS e FGTS. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, 
encargos, decorrentes do objeto do presente instrumento; 

8.2 Atender a todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas nos termos da Lei. 

8.3 Fornecer na entrega do objeto, todos os manuais técnicos 
necessários à sua utilização plena, bem como estar todos os materiais 
devidamente embalados. 

8.4 Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará 
como preposto, devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do 
contrato; 

8.5 Em caso de defeito irreparável, decorrente de fabricação, 
a Contratada deverá fazer a substituição por outra peça de mesma 
especificação no prazo estipulado no item 8.6. 
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8.6 Providenciar para que eventuais defeitos no material 
fornecido sejam prontamente corrigidos no decorrer do período de garantia. 
Nesses casos, a Contratada deverá substituir os conjuntos, componentes ou 
peças de reposição por novos e originais, sem que isso implique em 
acréscimo no preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 
notificação, podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o item 5.3. 

8.7 Quando do envio das faturas para pagamento, a 
Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários; 

8.8 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. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1 Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato; 

9.2 Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto 
deste termo; 

9.3 Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as 
condições estabelecidas no contrato; 

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

9.5 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; 

9.6 Comunicar imediatamente à Contratada qualquer 
irregularidade manifestada no fornecimento do objeto; 

9.7 Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta; 

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

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

9.10 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; 
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9.11 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. 

10. LOCAL DA ENTREGA: 

Todos os equipamentos deverão ser entregues na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (também 
conhecida por Via Expressa), 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-
000, no horário de expediente normal deste Regional, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 

11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO: 

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

 

 

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 

Gás R22. Cilindro 
descartável de 13,6kg, 

carregado. 
Unidade 5 R$ 503,78 R$ 2.518,90 

   02 
Gás R134-A. Cilindro 

descartável de 13,6kg, 
carregado 

Unidade 3 R$ 421,99 R$ 1.265,97 

   03 
Gás R410-A. Cilindro 

descartável de 11,3kg, 
carregado. 

Unidade 10 R$ 434,34 R$ 4.343,40 

04 
Gás R141-B. Cilindro 

descartável de 13,6kg, 
carregado.1 

Unidade 10 R$ 1.116,99 R$ 11.169,90 

   05 

Gás MAPP (Metil 
Acetileno Propadieno 
Estabilizado). Cilindro 
descartável de 453g, 

carregado. 

Unidade 10 R$ 46,87 R$ 468,70 

   06 

ESPONJOSO 1/2” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 1/2”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros.  

Vara de 
2m 

100 R$ 2,57 R$ 257,00 

07 

ESPONJOSO 1/4” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 1/4”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros. 

 Vara de 
2m 

100 R$ 2,22 R$ 222,00 
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08 

 

ESPONJOSO 3/8” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 3/8”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros. 

Vara de 
2m 

100 R$ 3,26 R$ 326,00 

09 

ESPONJOSO 5/8” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 5/8”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros.  

Vara de 
2m 

100 R$ 2,85 R$ 285,00 

10 

 

ESPONJOSO 3/4” - tubo 
isolante térmico, em 
material esponjoso, 
espessura 3/4”, tipo 

polipex, 
apresentação barra 

com 2 metros. 

Vara de 
2m 

25 R$ 3,64 R$ 91,00 
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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 33 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021

 

PROCESSO Nº 0005097-42.2021.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 06 de setembro 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 manutenção para
equipamentos de climatização do tipo split, 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

 

Edital 33 (0934598)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 117



1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de
manutenção para equipamentos de climatização do tipo split, 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 contra defeitos de fabricação ou vício
oculto será de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo das
peças.

 

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
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vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

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

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame.

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

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
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digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

 

4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

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

 

5.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
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.
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5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total 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
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estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

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

7.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total 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.
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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.          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
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sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. 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, 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
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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 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.
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9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
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,
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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, 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
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outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição de cada item ofertado;
d. conter o preço unitário e total de cada item ofertado.
j.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
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.
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11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

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
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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.

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.
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15.2.                           Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – 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, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da entrega, serão
aferidas as especificidades mencionadas no Anexo I;

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observada as prescrições
legais.

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

 

16.4.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

16.5.                            O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.

 

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

 

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.
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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.
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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:

 

 

 

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
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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) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
desta;

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

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

j) 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;

k) 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) Fornecer, na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à sua
utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente embalados.

e) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, devendo o
mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato;

f) Fazer a substituição, em caso de defeito irreparável, decorrente de fabricação, por
outra peça de mesma especificação no prazo estipulado no item 8.6 do Termo de
Referência (Anexo I);

g) Providenciar para que eventuais defeitos no material fornecido sejam prontamente
corrigidos no decorrer do período de garantia. Nesses casos, a Contratada deverá
substituir os conjuntos, componentes ou peças de reposição por novos e originais,
sem que isso implique acréscimo no preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a
contar da notificação, podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o item 5.3 do
Anexo I (Termo de Referência).

h) 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;

i) 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.

j) 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;

k) 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;

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

m) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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23.1.               Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.               Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.               No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

23.5.               As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

23.6.               Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7.               Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

23.8.               O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.               Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

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

 

23.11.          O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

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
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Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.          Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

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

 

Maceió/AL, 20 de agosto de 2021.
 
 

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

 
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO

Nº 0934581.
Em 23 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/08/2021, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934598 e o código CRC F5F83764.

0005097-42.2021.6.02.8000 0934598v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021082300149
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Nº 159, segunda-feira, 23 de agosto de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Processo no 000360/21-11.0011. Contrato nº 010/2021, celebrado entre a
Diretoria do Foro das Auditorias da 11ª Circunscrição Judiciária Militar e a empresa: CALEVI
MINERADORA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 03.160.007/0001-69. OBJETO: Fornecimento de
água mineral natural, gaseificada, acondicionada em garrafa de 500 ml, pelo período de
12(doze) meses. Vigência 01/09/2021 a 31/08/2022. PROGRAMA DE TRABALHO:
02.061.0566.4225.0101 - JUPROC. FUNDAMENTO LEGAL: Lei no 10.520, de 17 de julho de
2002 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, nos Decretos nº 10.024, de
20 de setembro de 2019 e nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e, subsidiariamente, na Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993. DATA DE ASSINATURA: 18.08.2021. ASSINAM: Dra. Flávia
Ximenes Aguiar de Sousa, Diretora do Foro, pelo Contratante, e Pablo Crispim Loureiro,
representante legal, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 70/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
09/08/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva em 16 (dezesseis)
elevadores instalados no prédio da rua Acre nº 80, e em 3 (três) elevadores instalados no
prédio da rua Visconde de Inhaúma nº 68, pertencentes ao Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, todos localizados no Centro do Rio de Janeiro, RJ.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 20/08/2021) 090028-00001-2021NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2021/053. Objeto: Contratação de empresa especializada para
recepção e atendimento, com alocação de mão de obra de 07 (sete) recepcionistas,
sendo 01 (um) para atuar nas dependências do prédio do Centro Cultural Justiça
Federal, localizado na Av. Rio Branco, 241 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, 05 (cinco) nas
dependências do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, localizado na Rua Acre, 80,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, e 01 (um) nas dependências da rua Visconde de Inhaúma,
68, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/08/2021 das 08h00
às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00022-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
02/09/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/08/2021) 90028-00001-2021NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Energiza Engenharia Eireli; Objeto do 8º Termo
Aditivo: Incluir no objeto do Contrato original a prestação de serviços de manutenção
das instalações prediais e equipamentos na Base Aérea dos Afonsos; e de acrescentar
na Cláusula Terceira, concernente à "Descrição dos Prédios e Instalações Existentes", o
Centro Cultural Justiça Federal e a Base Aérea dos Afonsos; Fundamento Legal: Artigo
65, II, b da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Natureza de Despesa: 3.3.90.37.04;
PTR: 168.413; Data da assinatura: 13/08/2021; Proc. n.º TRF2- EOF-2018/00137;
Contrato n.º 014/2019.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 61, § único, da
Lei nº 8.666/93, torna público o Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para emissão e fornecimento de certificados digitais do tipo A1 dos tipos
SSL para equipamentos servidores e serviços de rede para atendimento das
necessidades da Justiça Federal da 2ª Região, atuando o Tribunal Regional Federal da
2ª Região (TRF2) como Órgão Gerenciador e as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro
(SJRJ) e Espírito Santo (SJES) como Participantes, correspondente ao Pregão Eletrônico
SRP nº 028/2021, Ata n° TRF2-ARP-2021/00032, Valor Total Registrado: R$ 5.740,00
(cinco mil, setecentos e quarenta reais), assinada em 13/08/2021, com vigência de
13/08/2021 a 12/08/2022, conforme P. A. n.º TRF2-EOF-2020/00236.03, empresa:
Oppus Autoridade de Registro - Eireli, cuja íntegra pode ser consultada por meio do
link: https://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/licitacoes-compras-contratos-
atas-rp/compras-contratos-e-atas/ ano 2021/ mês agosto.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 61, § único, da
Lei nº 8.666/93, torna público o Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para emissão e fornecimento de certificados digitais do tipo A1 dos tipos,
Wildcard para equipamentos servidores e serviços de rede para atendimento das
necessidades da Justiça Federal da 2ª Região, atuando o Tribunal Regional Federal da
2ª

Região (TRF2) como Órgão Gerenciador e as Seções Judiciárias do Rio de
Janeiro (SJRJ) e Espírito Santo (SJES) como Participantes, correspondente ao Pregão
Eletrônico SRP nº 028/2021, Ata n° TRF2-ARP-2021/00029, Valor Total Registrado: R$
7.749,00 (sete mil e setecentos e quarenta e nove reais), assinada em 13/08/2021,
com vigência de 13/08/2021 a 12/08/2022, conforme P. A. n.º TRF2-EOF-
2020/00236.01, empresa: Host Server do Brasil Informática Eireli, cuja íntegra pode ser
consultada por meio do link: https://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-
publica/licitacoes-compras-contratos-atas-rp/compras-contratos-e-atas/ ano 2021/ mês
agosto.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000292, emitida em 16/08/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TIE TAPETES EIRELI. Objeto: Aquisição de tapetes sanitizantes (Ata n.º
095/20). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 2.896,32. Proc.nº TRF2-EOF-2020/00161.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 202 de 21/10/2020, pág. 108, nº 223 de 23/11/2020,
pág. 129 e nº 25 de 05/02/2021, pág. 129. Torna público, ainda, que, conforme Termo
Aditivo nº 12.019.11.2020, foi excluído o item 5 - caixa para arquivo morto - da Cláusula
Quinta da Ata de Registro de Preços n° 12.019.10.2020. A Ata e o Termo Aditivo estão
disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo, 13 de agosto de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Aviso de Registro de Preços, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3,
nº 152 de 12/08/2021, pág. 149, referente a Ata de Registro de Preços nº 12.017.10.2021,
onde se lê: "Preço R$ 3.450,00", leia-se: "Preço R$ 1.150,00".

São Paulo, 13 de agosto de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Aviso de Registro de Preços, publicado no Diário Oficial da União, Seção
3, nº 152 de 12/08/2021, pág. 149, referente a Ata de Registro de Preços nº
12.022.10.2021, onde se lê: "Preço R$ 1.030.000,00", leia-se: "Preço R$ 515,00".

São Paulo, 13 de agosto de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 16/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: L8 GROUP S/A.
OBJETO: Prestação de serviços de treinamento. ORIGEM: Ata de Registro de Preços n.°
14/2020, do TRF da 4ª Região, oriunda da licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n.º 39/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168398, ND 3390.40 e 2021NE500782, datada
de 18/08/2021. PREÇO TOTAL: R$ 51.937,50 . VIGÊNCIA: 19.08.2021 a 19.08.2026. PA:
0007016-77.2021. ASSINATURA: Sandra Mara Cornelius da Rocha, Diretora-Geral, em
19.08.2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020; Proc. SEI nº 0000194-
95.2020.6.02.8000; Fund. Legal: o que consta no processo SEI 0000194-
95.2020.6.02.8000, especialmente na Cláusula Primeira do Protocolo e Justificação de
Incorporação da Telemar Norte Leste S.A. - em Recuperação Judicial pela OI S.A. - em
Recuperação Judicial, de acordo com o constante no evento SEI 0907662; Objeto:
registro da alteração da pessoa juridica contratada para OI S.A, CNPJ/ME sob o  nº
76.535.764/0001-43, uma vez que esta incorporou a empresa TELEMAR NORTE LESTE
S.A., CNPJ/ME nº 33.000.118/0001-79 Assinatura: 20/08/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005097-42.2021. Objeto: Aquisição imediata de material de manutenção
para equipamentos de climatização do tipo split, para ações de limpeza, tratamento e
conservação de aparelhos condicionadores de ar, conforme especificações constantes
no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 23/08/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00038-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
06/09/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 20/08/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2019, para execução indireta de prestação
de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa L. A. Viagens e Turismo
Ltda (TRAVEL & TOURS), CNPJ nº 04.613.668/0001-65. Objeto: Altera a Cláusula Décima
Primeira do instrumento principal, para fins prorrogação do Contrato por mais 12
(doze) meses, para o período de 24.09.2021 a 23.09.2022, bem como inclusão de
Anexo que trata do cumprimento da Lei nº 13.709/2018. DATA DE ASSINATURA: em
19/08/2021. Signatários: Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Lucila
Mendonça Valente, representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e Telemar Norte Leste SA. Objeto: Altera a
Cláusula Décima Sexta do instrumento principal, para fins de prorrogação por mais 12
(doze) meses, para o período de 11.09.2021 a 10.09.2022. DATA DE ASSINATURA: em
20/08/2021. Signatários: Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Marcos
Wellington Mariano Rocha e Vanessa Borges Raupp Fonseca, representantes da
contratada.
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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 CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/08/2021, às 11:26, 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
0934607 e o código CRC 00C4713D.

0005097-42.2021.6.02.8000 0934607v1
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PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 38/2021 

UASG 70011 

PROCESSO N.º: 0005097-42.2021.6.02.8502 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 06/09/2021 

 

 

 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 
DO TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ASSENTADAS NOS ANEXO I E I-A. 
 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

 

1 - Identificação da Empresa: 

 

Razão Social: REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA 

Endereço: Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, nº 83, Morada do Sol 

Município / UF: Três Corações / MG 

CEP: 37418-052 

CNPJ: 05.780.938/0001-95 

Inscrição Estadual: 693336073.00-43 

Inscrição Municipal: 543463 

Fone / Fax: (35) 3232-1003 

E-mail: joaopaulo@refrigeracaoflora.com.br 

Banco: Itaú/ AG: 1501 / CC: 36900-1 
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2 - Planilha / Proposta:  

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:  R$9.845,00 (Nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). 
 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA  QUANT. UND VALOR UNIT VALOR TOTAL 

04 
GÁS R141-B. CILINDRO DESCARTÁVEL DE 13,6KG, 

CARREGADO.1 

DUGOLD 

ECOMATE 10 UND R$ 940,00 R$ 9.400,00 

R$  

GÁS MAPP (METIL ACETILENO PROPADIENO 

ESTABILIZADO). CILINDRO DESCARTÁVEL DE 453G, 

CARREGADO. DUGOLD 10 UND R$ 44,50 R$ 445,00 

JOAO SANCHES 
PEREIRA:62577050
887

Assinado de forma digital por 
JOAO SANCHES 
PEREIRA:62577050887 
Dados: 2021.09.06 14:40:27 
-03'00'
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3- Condições da Proposta 

 

 Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 

 Pagamento: 10 (dez) dias; 

 Prazo de garantia: 12 (doze) meses; 

 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias; 

 Local de entrega: 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 

 Declaramos, para todos os fins, que a entrega do objeto se dará de acordo com especificações 

definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos; 

 Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, custos, e 

demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos. 

 

 

 

 

 

 

  

JOAO SANCHES 
PEREIRA:62577
050887

Assinado de forma digital 
por JOAO SANCHES 
PEREIRA:62577050887 
Dados: 2021.09.06 
14:41:10 -03'00'
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ANEXO II 

PLANIILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA 

CNPJ 05.780.938/0001-95 

Endereço AV. DONA LAVÍNIA BRASIL GROSSI, 83 MORADA DO SOL 

CEP 37.418-052 

E-mail licitacao@refrigeracaoflora.com.br 

Telefone: 035 3232-1003 

 

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: 

Nome JOÃO SANCHES PEREIRA 

Cargo SÓCIO ADMINISTRADOR 

Nacionalidade BRASILEIRO 

Estado civil CASADO 

Profissão APOSENTADO 

Endereço AV. DONA LAVÍNIA BRASIL GROSSI, 83 – MORADA DO SOL 

CEP 37.418-052 

Telefone 035 3232-1003 

E-mail joaopaulo@refrigeracaoflora.com.br – licitacao@refrigeracaoflora.com.br 

Cart. de Identidade M-3.671.057 

Orgão Expedidor PC 

CPF 625.770.508-87 

 JOAO SANCHES 
PEREIRA:62577050887

Assinado de forma digital por JOAO 
SANCHES PEREIRA:62577050887 
Dados: 2021.09.06 14:41:53 -03'00'
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DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA 

Banco ITAÚ 

Agência 1501  

Conta 36.900-1 

 

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA: 

Nome JOÃO PAULO, GABRIELA E/OU CARLA. 

Cargo ENGENHEIRO MECÂNICO/SECRETÁRIA 

Endereço AV. DONA LAVÍNIA BRASIL GROSSI, 83 MORADA DO SOL 

CEP 37418-052 

Telefone 35 3232-1003 

E-mail joaopaulo@refrigeracaoflora.com.br – licitacao@refrigeracaoflora.com.br  

 

Empresa optante pelo SIMPLES? (X) Sim ( ) Não 

JOAO SANCHES 
PEREIRA:625770
50887

Assinado de forma digital 
por JOAO SANCHES 
PEREIRA:62577050887 
Dados: 2021.09.06 
14:42:32 -03'00'
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Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda ME 
Endereço: Rua GALILEU, 90 – Bairro: CACHAMBI – Rio de Janeiro – RJ- Cep: 20.785-070 

 CNPJ: 00.781.399/0001-95    Inscrição Estadual: 79.169.153   
Telefone: (21) 3086-6419  / Fax: (21) 2241-6005 - E-Mail: preveinfo@yahoo.com.br 

    

  
 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ASSUNTO: PROPOSTA DE PREÇOS 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2021. 
 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS  
 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO  
 

 
MARCA 

 
QUANT UND PR UNIT PR TOTAL 

01 

 

Gás R22.  

Cilindro descartável de 13,6kg, carregado. 

 

EOS 

 
 

05 

 
 

UND R$ 468,00 R$ 2.340,00 

02 

 

Gás R134-A.  

Cilindro descartável de 13,6kg, carregado. 

 

 
 

EOS 

 
 

03 

 
 

UND 421,33 R$ 1.263,99 

03 

 

Gás R410-A.  

Cilindro descartável de 11,3kg, carregado. 

 

 
 

EOS 

 
 

10 

 
 

UND R$ 428,90 R$ 4.289,00 

 
                      VALOR TOTAL: R$ 7.892,99 
          

SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E 

NOVENTA E NOVE CENTAVOS. 

 
Declaramos expressamente que nossa proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer 
natureza, resultante do fornecimento dos materiais acima relacionados. 
 
Declaramos que entregaremos os materiais nas quantidades e locais indicados no Edital. 
 
Validade da proposta: Conforme Edital  

Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Prazo de Garantia: 12 meses 

Demais Condições: Conforme Edital 
                                                                                                         
 
 
 

RIO DE JANEIRO, RJ, 06 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

DADOS BANCARIOS: 
BANCO ITAU 

AGENCIA: 9177 

CONTA CORRENTE: 00788-8 
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Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda ME 

Endereço: Rua Galileu,90 – Bairro: Cachambi – Rio de Janeiro – RJ- Cep: 20.785-070 
 CNPJ: 00.781.399/0001-95    Inscrição Estadual: 79.169.153   

Telefone: (21) 3086-6419  / Fax: (21) 2241-6005 - E-Mail: preveinfo@yahoo.com.br 
    

     Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL     

                                                                      PPLLAANNIILLHHAA DDEE DDAADDOOSS PPAARRAA CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA 

CNPJ   00.781.399/0001-95 

Endereço   Rua Galileu, 90 bairro: Cachambi – Rio de Janeiro/ RJ 

CEP   20785-070 

Fones:   (21) 3086-6419 e (21) 2241-6005 

Fax  

E-mail  preveinfo@yahoo.com.br 

Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 

Nome  FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA 

Cargo  SÓCIA/ GERENTE 

Nacionalidade  BRASILEIRA 

Estado civil  DIVORCIADA 

Profissão   

Endereço  Rua Darci Vargas, 40 – bairro: Jacaré – Rio de Janeiro/ RJ 

CEP  20972-010 

Fone  (21) 3086-6419 e (21) 2241-6005 

Fax   

E-mail  preveinfo@yahoo.com.br 

Cart. de Identidade  09850536-5 

Orgão Expedidor  Detran/ RJ 

CPF  767.032.827-49 

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  ITAÚ 

Agência  9177 

Conta  00788-8 

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA 

Cargo  SÓCIA/ GERENTE 

Endereço  Rua Darci Vargas, 40 – bairro: Jacaré – Rio de Janeiro/ RJ 

CEP  20972-010 

Fone  (21) 3086-6419 e (21) 2241-6005 

Fax  

E-mail  preveinfo@yahoo.com.br 

Empresa optante pelo SIMPLES? (X) Sim ( ) Não 
 

RIO DE JANEIRO, RJ, 06 DE SETEMBRO DE 2021. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
Sr. Chefe SMR.
 
Solicito a análise da conformidade técnica das

propostas melhores classificadas no Pregão 38/2021, abaixo
em destaque:
1. PROPOSTA ITENS 04 e 05 0941511
2. PROPOSTA ITENS 01,02 e 03 0941544

Aguardo, agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/09/2021, às 11:23, 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
0942805 e o código CRC 0508F945.

0005097-42.2021.6.02.8000 0942805v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4617 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0942805, após

análise das propostas, temos a esclarecer:
 
a) Proposta da empresa REFRIGERAÇÃO FLORA

LTDA (0941511), abrangendo os itens 04 e 05, está em
conformidade com o Termo de Referência (0917055) e o Edital
do Pregão nº 38/2021 (0934581);

 
b) Proposta da empresa PREVEINFO

INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA ME (0941544 e
0941545), abrangendo os itens 01, 02 e 03, está em
conformidade com o Termo de Referência (0917055) e o Edital
do Pregão nº 38/2021 (0934581);

 
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 09/09/2021, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943203 e o código CRC CCCB32BA.

0005097-42.2021.6.02.8000 0943203v4
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: REFRIGERACAO FLORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.780.938/0001-95

Certidão nº: 28379372/2021

Expedição: 15/09/2021, às 13:54:23

Validade: 13/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que REFRIGERACAO FLORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.780.938/0001-95, 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

Proposta DOCUMENTOS EMPRESA FLORA CERTIDÕES GERAIS ATO CON. (0946184)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 164



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 15/09/2021 13:58:50 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: REFRIGERACAO FLORA LTDA 

CNPJ: 05.780.938/0001-95 
 
 
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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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31206791858 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

REFRIGERACAO FLORA LTDA EPP

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)12244

TRES CORACOES

30 Julho 2018

Nº FCN/REMP

J183198556828

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6943463 em 30/07/2018 da Empresa REFRIGERACAO FLORA LTDA EPP, Nire 31206791858 e protocolo 183983394 -
17/07/2018. Autenticação: F7F8461ADFDFD9A8EF5276685AF16A04987D5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/398.339-4 e o código de segurança iS1i Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 31/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/398.339-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183198556828

Data

17/07/2018

625.770.508-87 JOAO SANCHES PEREIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6943463 em 30/07/2018 da Empresa REFRIGERACAO FLORA LTDA EPP, Nire 31206791858 e protocolo 183983394 -
17/07/2018. Autenticação: F7F8461ADFDFD9A8EF5276685AF16A04987D5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/398.339-4 e o código de segurança iS1i Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 31/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA Nº 05 
 

SOCIEDADE LIMITADA EMPRESÁRIA 
 

REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA EPP 
 

- Alteração da atividade da empresa; 
 

1. JOÃO SANCHES PEREIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal 
de bens, mecânico de refrigeração, nascido em Três Corações, MG, em 08/04/1954, 
CPF 625.770.508-87, RG M- 3.671.057 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Rubi, 
58, bairro Vila Fernão Dias, Três Corações, MG,  CEP 37410-000, 

2. ANA LUCIA GOMES PEREIRA, brasileira, solteira, psicóloga, nascida 23/02/1990, 
em Três Corações, MG, CEP 37.410-000,em 23/02/1990, CPF 098.292.646-45, RG 
MG-14.526.474 SSP/MG, residente e domiciliada a rua Rubi, 58, bairro Vila Fernão 
Dias, Três Corações, MG, CEP 37.410-000, representada neste ato por JOÃO 
SANCHES PEREIRA, sócios componentes da sociedade empresária limitada 
“REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA EPP”, inscrita no CNPJ 05.780.938/0001-95, 
sediada à Av. Dona Lavinia Brasil Grossi, 83, São Conrado, Três Corações, MG, CEP 
37410-000, com contrato social na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o 
nº. 31206791858, em 23/07/2003, resolvem de comum e perfeito acordo proceder a 5ª 
alteração contratual, tendo em vista alteração da atividade da empresa; 

 
1ª O objeto social da empresa passa a ser: COMÉRCIO VAREJISTA DE: 
ELETRODOMÉSTICOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETROELETRONICOS 
DE USO DOMESTICO E EMPRESARIAL; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS (EQUIPAMENTOS 
ELETROELETRONICOS) DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO 
DOMESTICO, INDUSTRIAL E COMERCIAL; SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE DUTOS 
DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA 
RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. 
 
  
Assim o CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO passa a ter a seguinte redação: 

 

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial “REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA EPP”, 
com sede e domicílio à Av. Dona Lavinia Brasil Grossi, 83, São conrado, Três 
Corações, MG, CEP 37410-000; 

 

2ª O capital social tem a seguinte distribuição:  
 
JOÃO SANCHES PEREIRA – 10.000 cotas - 50%.....................................R$10.000,00 
ANA LUCIA GOMES PEREIRA – 10.000 cotas – 50%...............................R$10.000,00 
TOTAL..........................................................................................................R$20.000,00 

 

3ª A atividade econômica passa a ser: COMÉRCIO VAREJISTA DE: 
ELETRODOMÉSTICOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETROELETRONICOS 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6943463 em 30/07/2018 da Empresa REFRIGERACAO FLORA LTDA EPP, Nire 31206791858 e protocolo 183983394 -
17/07/2018. Autenticação: F7F8461ADFDFD9A8EF5276685AF16A04987D5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/398.339-4 e o código de segurança iS1i Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 31/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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DE USO DOMESTICO E EMPRESARIAL; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS (EQUIPAMENTOS 
ELETROELETRONICOS) DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO 
DOMESTICO, INDUSTRIAL E COMERCIAL; SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE DUTOS 
DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA 
RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. 

 

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Agosto de 2003 e seu prazo de 
duração é indeterminado; 

5ª As cotas 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; 

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social; 

7ª A administração da sociedade cabe ao sócio JOÃO SANCHES PEREIRA, em 
conjunto ou isoladamente com os poderes e atribuições de representar a sociedade 
judicial e extrajudicialmente, se incumbindo de todas as operações sociais, praticando 
todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Aos Administradores é vedado fazer-
se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus 
poderes, constituir mandatários da sociedade. É autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio; 

8ª Ao término da cada exercício social, 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 aos sócios, na 
proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados; 

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso; 

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; 

11ª Aos sócios é de comum acordo, fixada uma retirada mensal, a título de “pro 
labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destas ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio; 

13ª Os Administradores declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, 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, 
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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; 

14ª Fica eleito o foro de Três Corações, MG, para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.
  

 

      Três Corações, MG, 10 de Julho de 2018.  

 

 

JOÃO SANCHES PEREIRA – Sócio Administrador 

 

 

            

ANA LUCIA GOMES PEREIRA – Sócia  

Representada neste ato pelo procurador João Sanches Pereira 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/398.339-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183198556828

Data

17/07/2018

625.770.508-87 JOAO SANCHES PEREIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/398.339-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183198556828

Data

17/07/2018

625.770.508-87 JOAO SANCHES PEREIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REFRIGERACAO FLORA LTDA EPP, de nire
3120679185-8 e protocolado sob o número 18/398.339-4 em 17/07/2018, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 6943463, em 30/07/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador
Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

625.770.508-87 JOAO SANCHES PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

625.770.508-87 JOAO SANCHES PEREIRA

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

625.770.508-87 JOAO SANCHES PEREIRA

Belo Horizonte. Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
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17/07/2018. Autenticação: F7F8461ADFDFD9A8EF5276685AF16A04987D5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/398.339-4 e o código de segurança iS1i Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 31/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

GUILHERME RIBEIRO LOBATO BICALHO044.222.426-52

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Segunda-feira, 30 de Julho de 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: 05.780.938/0001-95 DUNS®: 897700341
Razão Social: REFRIGERACAO FLORA LTDA
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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 13/02/2022
FGTS 16/09/2021
Trabalhista Validade: 22/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/11/2021
Receita Municipal Validade: 25/11/2021

V - Qualificação Técnica

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: 15/09/2021 13:24 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: 05.780.938/0001-95
Razão Social: REFRIGERACAO FLORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

AVENIDA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 83 - SAO CONRADO - Três Corações /
Minas Gerais

Emitido em: 15/09/2021 13:25 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 Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.780.938/0001-95 DUNS®: 897700341
Razão Social: REFRIGERACAO FLORA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 693336073.00-43 Inscrição Municipal: 543463
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 20.000,00 Data de Abertura da Empresa: 23/07/2003
CNAE Primário: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
CNAE Secundário 1: 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 3: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 4: 7119-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À
CNAE Secundário 5: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 6: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 37.410-001
Endereço: AVENIDA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 83 - SAO CONRADO
Município / UF: Três Corações / Minas Gerais
Telefone: (35) 32311003
E-mail:

Dados do Responsável pelo Cadastro
625.770.508-87CPF:

Nome: JOAO SANCHES PEREIRA
Carteira de Identidade: M3671057 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 26/01/1984 Data de Nascimento: 08/04/1954
E-mail: licitacao@refrigeracaoflora.com.br

Emitido em: 15/09/2021 13:26 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 625.770.508-87 Participação Societária: 50,00%
Nome: JOAO SANCHES PEREIRA
Carteira de Identidade: M3671057 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 06/06/2018 Data de Nascimento: 08/04/1954
Filiação Materna: MARIA APARECIDA PEREIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 37.415-842
Endereço: RUA RUBI, 58 - VILA FERNAO DIAS
Município / UF: Três Corações / Minas Gerais
Telefone: (35) 98285324
E-mail: joaopaulo@refrigeracaoflora.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 098.292.646-45 Participação Societária: 50,00%
Nome: ANA LUCIA GOMES PEREIRA
Carteira de Identidade: MG14526474 Órgão Expedidor: MG
Data de Expedição: 27/02/2014 Data de Nascimento: 23/02/1990
Filiação Materna: MAURILDES LUIZA GOMES PEREIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 05.083-010
Endereço: AVENIDA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, 3012 - APTO 27 - ALTO DA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 50844585
E-mail: SICAF.DOCUMENTOS@GMAIL.COM

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 625.770.508-87
Nome: JOAO SANCHES PEREIRA
Carteira de Identidade: M3671057 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 06/06/2018 Data de Nascimento: 08/04/1954
Filiação Materna: MARIA APARECIDA PEREIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 37.415-842
Endereço: RUA RUBI, 58 - VILA FERNAO DIAS
Município / UF: Três Corações / Minas Gerais
Telefone: (35) 98285324
E-mail: joaopaulo@refrigeracaoflora.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

Emitido em: 15/09/2021 13:26 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
Serviços
507 - Estudos e Projetos de Sistemas de Refrigeração
2054 - Instalação e Montagem de Sistemas de Refrigeração
2801 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Emitido em: 15/09/2021 13:26 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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m\̂pĉac3]c3\]_\̂c3r3mc3b̀as3tu3mb3vn\3]h3wsxxx[3mn3ty3mn3z{]|c3mn3y}}~[3b_̀n̂_\mc3pnob3vn\3]h3}sw��[3mn3tu3mn3c{a{�̀c3mn
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3

V56�89

Proposta DOCUMENTOS EMPRESA PREVENFIO DECLARAÇÕES COM (0946193)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 183



��������������		 
���������������

����������������������������������������� ���������!"���������#�#�����$��%�#&�'�(�()���%�#&�	��(�	� ���

**

*

+

+

,-./01023456-57.-889:9/9606-

+

;1-<345-/-=1>?9.45@ABCDCE5F7GH5IDDEE

;JKLKMNOP5MNOPJQ7RMS75K5JKOJMHKJ7S7P5TR,7U+VWXYZV[\+W]+̂ _̀ a+Wb+DDcIAEc@ddBDDDEedfU+ghYi\Z\+jkhU
Y]Wl]Zmh+gVXn]X[]+W]+\Z[o+pq+g\+rhV+Wb+sotuqU+gh+tv+gh+wkix]+gh+uppuU+hX[\+YVhW[h+g]+YkmnZVmhW[]+g\+ZhXhZy\+gh+Y\Zz]X
nZhyVX[\+hm+ihV+n\Z\+nhXX]\+Y]m+ghlVYV{WYV\+]k+n\Z\+Zh\|ViV[\g]+g\+̀ZhyVg{WYV\+}]YV\i+h+jkhU+Xh+\niVY\g]+\]+W~mhZ]+gh
lkWYV]W�ZV]X+g\+mVWx\+hmnZhX\U+\[hWg]+�X+ZhzZ\X+gh+\YhXXV|ViVg\gh+nZhyVX[\X+W\+ihzVXi\��]o

���+��+a�_����U+qu+gh+�z]X[]+gh+t�tuo

+

O-.�01

Proposta DOCUMENTOS EMPRESA PREVENFIO DECLARAÇÕES COM (0946193)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 184



��������������	� 
���������������

����������������������������������������� ���������!"�#����#
�������$��%�#&�'�(�()���%�#&�	��(�	� ���

**

*

+
+

,-./010234+5-+6/07410234+895-:-95-9;-+5-+<14:4=;0

<1->34+6/-;1?9@.4+ABCDEDF+GHIJ+KEEFF

LMNOPOQPRSPTUMVWOMRQPRXWVYPRZ[X\P]R̂ _̀ _RabcabdbefgefbRhbijhg̀ befbR̂_edfjfklh_RhbREEmKBFmAnnCEEEFonp+o
<q6r68stu+8stuqvHw8xH+6+q6tq8J6qHxHu+yw,HRh_agigefbRhbe_̀ jegh_RzNMYMWOL[RWOL[N{P\WZPRM
NMLNW|MNPZP[RV\QP]RcgagR}jedRh_Rhjdc_df_Re_RMhjfg~Rh_Rzab��_RM~bfa�eĵ_R�������RUPX|R�����]Rhb̂~gag]Rd_�RgdRcbegdRhg
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UPR(NO\XkPR(fe(NP(fl(VN(OK̂KOXVN(WKX(cP]TMK]KU\NÒ
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.781.399/0001-95

Certidão nº: 28379633/2021

Expedição: 15/09/2021, às 13:55:22

Validade: 13/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.781.399/0001-95, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 15/09/2021 13:59:29 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA 

CNPJ: 00.781.399/0001-95 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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

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

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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


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

SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO - RJ
Delegatário: Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 1º OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E

COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C      E      R      T      I      F      I      C      A

07/06/2021>10/06/2021 [24]

202164872723-001/001

1º
FINALIDADE EXCLUSIVA declarada pelo requerente:

LICITACAO.

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e/ou
assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:
A)   FALÊNCIAS,   CONCORDATAS,  INSOLVÊNCIAS  E  RECUPERAÇÕES  JUDICIAIS  DISTRIBUIDAS  A  UMA  DAS
VARAS EMPRESARIAIS.
DESDE  QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E UM ATÉ QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL
E VINTE E UM(04/06/2001 ATÉ 04/06/2021), dele(s)***********************

*_*_*_*_*_*_*_*_NADA_CONSTA_*_*_*_*_*_*_*_*
Relativamente ao nome de PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - CN
PJ: 00.781.399/0001-95*************************************************
Rio  de Janeiro, Capital em 07/06/2021. QUALIFICAÇÃO conf. o requerido.
Emolumentos Tab.01. Ato 01: R$ 43,70, Tab.04-Ato 08: R$ 44,65, LEI 6.37
0 Art.2 §4: R$ 0,89, FETJ: R$ 17,67, FUNDPERJ: R$ 4,41, FUNPERJ: R$ 4,4
1, FUNARPEN: R$ 3,53, ISS: R$ 4,70. TOTAL: R$ 123,96. EU, RICARDO DA CO
STA MEIRELES (Mat.94/1867),Oficial Substituto a assino digitalmente.
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
|   CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1º, IV CNCGJERJ)   |
|           ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E           |
|         EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.        |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

Poder Judiciário - TJERJ

Corregedoria Geral da Justiça

Consulte a validade do selo em:

https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

EDTX 70901 GFB

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros 

Públicos - ANOREG RJ (http://validador.e-cartoriorj.com.br).

- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua

emissão.

- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo

validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play.

- Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços 

extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.

1

CERP: 4951F21A-2F4F-4B67-8F23-ED4D2C94F527 Página 1 de 1
Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
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2o. Ofício do Registro de Distribuição

957747
07/59 Pag: 0001

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: 04ac54e9-a612-490c-9b4b-72e5bf6ae1f8

REQUERIDA EM: 07/06/2021
MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO           

Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Registrador
Jorge Constancio Cassas - Substituto

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C  E  R  T  I  F  I  C  A  e   D  Á   F  É  
QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéri-
    tos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186
    da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e 
    Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central,do Brasil ou 
    Ministério da Fazenda, desde:
VINTE E OITO DE MAIO DE DOIS MIL E UM ATÉ VINTE E OITO DE MAIO DE DOIS MIL E VIN
TE E UM (28/05/2001 a  28/05/2021) dele(s).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.-.-
Relativamente ao Nome de PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA 
Qualificação: 00781399000195  (conforme requerido).-.-.-.-.-.-.-.-.

EMITIDA EM: 08/06/2021, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. T O T A L R$: 123.96
EMOL R$: 88.35 - PMCMV(2%)R$: 0.89 - FETJ(20%)R$: 17.67 - FUNDPERJ(5%)R$: 4.41 - FUNPERJ(5%)R$: 4.41 - FUNARPEN(4%)R$: 3.53 - ISS(5%)R$: 4.70

Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser
utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, 
disponível na apple store ou Google Play.

  Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
        EDVJ04288-EKR

 Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Provimento CGJ 89/2016 regulamenta a emissão e uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros  Públicos-ANOREG/RJ (http://validador.e-cartoriorj.com.br)

A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
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Requerida em 07/06/2021

Finalidade declarada FINS NEGOCIAIS / CONCORRÊNCIA
8206764/2021-1.00

Modelo ESPECIAL  folha 01

0903078301

  * NOVO ENDEREÇO: AV. ERASMO BRAGA 227 - GRUPO 201 - CEP: 20020-902

*

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
UM  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate UM  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (01/06/2001 ate 01/06/2021) 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
UM  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate UM  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (01/06/2001 ate 01/06/2021) 
deles  NADA CONSTA  contra o nome de: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA, qualificacao: CNPJ 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
UM  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate UM  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (01/06/2001 ate 01/06/2021) 
deles  NADA CONSTA  contra o nome de: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA, qualificacao: CNPJ 
00.781.399/0001-95 (conforme requerido) 
Emitida em: 07/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
UM  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate UM  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (01/06/2001 ate 01/06/2021) 
deles  NADA CONSTA  contra o nome de: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA, qualificacao: CNPJ 
00.781.399/0001-95 (conforme requerido) 
Emitida em: 07/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
UM  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate UM  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (01/06/2001 ate 01/06/2021) 
deles  NADA CONSTA  contra o nome de: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA, qualificacao: CNPJ 
00.781.399/0001-95 (conforme requerido) 
Emitida em: 07/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$ 88,35 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R$ 17.67 (FETJ) + R$ 4.41 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
UM  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate UM  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (01/06/2001 ate 01/06/2021) 
deles  NADA CONSTA  contra o nome de: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA, qualificacao: CNPJ 
00.781.399/0001-95 (conforme requerido) 
Emitida em: 07/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$ 88,35 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R$ 17.67 (FETJ) + R$ 4.41 
(FUNDPERJ) + R$ 4.41 (FUNPERJ) + R$ 3.53 (FUNARPEN) + R$ 4.70 (LEI 7128/2015) valor total R$ 123,96 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
UM  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate UM  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (01/06/2001 ate 01/06/2021) 
deles  NADA CONSTA  contra o nome de: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA, qualificacao: CNPJ 
00.781.399/0001-95 (conforme requerido) 
Emitida em: 07/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$ 88,35 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R$ 17.67 (FETJ) + R$ 4.41 
(FUNDPERJ) + R$ 4.41 (FUNPERJ) + R$ 3.53 (FUNARPEN) + R$ 4.70 (LEI 7128/2015) valor total R$ 123,96 
"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
UM  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate UM  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (01/06/2001 ate 01/06/2021) 
deles  NADA CONSTA  contra o nome de: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA, qualificacao: CNPJ 
00.781.399/0001-95 (conforme requerido) 
Emitida em: 07/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$ 88,35 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R$ 17.67 (FETJ) + R$ 4.41 
(FUNDPERJ) + R$ 4.41 (FUNPERJ) + R$ 3.53 (FUNARPEN) + R$ 4.70 (LEI 7128/2015) valor total R$ 123,96 
"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. 
Informe-se com o cartório do distribuidor."

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça

Selo de Fiscalização Eletrônico
EDUV47268 ASX

Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Cert. Proc. p/ /LUIZ            

3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital
Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS

CERP: 20354189-e18b-4dd0-a94a-ec9179c2218a
- A autenticidade desta certidao deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros Públicos ANOREG RJ 

(http://validador.e-cartorio.com.br)
- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão
- Para a validação deste documento atraves do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj,
disponível na Apple Store ou no Google Play
- Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado
do Rio de Janeiro

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO
REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ
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3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital
Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CNPJ: 27.532.571/0001-23

Contatos: (21) 2262-9543 | E-mail: 3ord@3ord.com.br

 

 

DATA DA CERTIDÃO: 07/06/2021                           RECIBO: 395232/2021              FUNCIONARIO: LUIZ

Nº SEDE: 0903078301  |  8206764/2021                                                                Nº E-CARTORIO: 202164872723

 
Valores detalhados do Ato

 

Valor Certidão: R$ 123,96

N° ATO SELO SERVIÇO EMOLUMENTOS LEI 6.370/2012 FETJ FUNDPERJ FUNPERJ FUNARPEN LEI 7.128/2015

2021642757748 EDUV 047268 ASX C R$ 88,35 R$ 0,89 R$ 17,67 R$ 4,41 R$ 4,41 R$ 3,53 R$ 4,70
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CERTIDÃO MODELO ESPECIAL DE
FALÊNCIA

Emolmmentos:Tab 16 Item 01 R$43,70Tab 19 Item 08
R$44,65 (FETJ) R$:17,67 (FUNPERJ) R$:4,41
(FUNDPERJ) R$:4,41 (FUNARPEN) R$:3,53 (CG -
PORTARIA 17/13) R$:0,89 (I.S.S.Q.N.) R$:4,70 =
Total R$:123,96

2021642757749

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À
LICITACAO

ANDREA

(     0)

07/06/2021

folha:   1

11:15:57

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/om assentamentos de sem Serviço Registral, relativos a feitos em cmrso om andamento, no periodo
reqmerido, no qme concerne aos assmntos abaixo:
I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribmídas às varas com
competência Empresariais;
II - Inqmeritos Jmdiciais Falimentares om falências dolosas as varas criminais om omtras (art. 186 da Lei de Falências);
III - INTERDIÇÃO e/om INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei nº 6024 de 13/03/1974, qme trada da intervenção e liqmidação
extrajmdicial de institmições financeiras pelo Banco Central do Brasil om Ministerio da Fazenda;
IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES,
CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e omtras ações e precatórias distribmídas às varas com competência em Órfãos e Smcessões
afetos a este Ofício;
V - Ações distribmídas às varas da infância, da jmventmde e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta
Consolidação, desde:

DTV66553

DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E UM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate

DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

que   dele   (s)   NADA   CONSTA   contra   o   (s)   nome   (s)    de
PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ:00.781.399/0001-95///////////////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 07/06/2021,RIO DE JANEIRO./////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.///////////////////////

9212619108473001

Poder Judiciário - TJERJ

Corregedoria Geral da Justiça

Selo de Fiscalização Eletrônico

EDTV66553 GNY

Consulte a validade do selo em:

https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CERP: b2bb3237-1163-4aaf-a801-882c6616fac0 CONFERIDO POR:MARCOS DA SILVA

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página
https://validador.e-cartoriorj.com.br
- A certidão eletrônica estará disponível para download no site
https://e-cartoriorj.com.br pelo período de 90 (noventa) dias após a sma emissão.
- Para a validação deste docmmento através do QR Code deverá ser mtilizado somente o
aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store om Google Play.
- Provimento CGJ n°89/2016 regmlamenta a emissão e o mso de certidões eletrônicas
pelos serviços extrajmdiciais do Estado do Rio de Janeiro.

Para baixar o recibo acesse https://www.4distribuidor.com.br/#recibo e informe o código: 6DC1CA711A578CEE8D7F96C8EF3AD488

Senhor msmário, se necessário, é possível obter certidão qme abranja omtros períodos de
consmlta para além do pesqmisado. Informe-se com o cartório do distribmidor.
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA ME
Nire: 33207974672
Protocolo: 6620150039581 - 08/01/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/01/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 811F2B9134D0A78E607924BD04EE80B670F01556A2B9EF5E30C78368613B9227
Arquivamento: 00002716548 - 12/01/2015

1352516
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA ME
Nire: 33207974672
Protocolo: 6620150039581 - 08/01/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/01/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 811F2B9134D0A78E607924BD04EE80B670F01556A2B9EF5E30C78368613B9227
Arquivamento: 00002716548 - 12/01/2015

1352517
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA ME
Nire: 33207974672
Protocolo: 6620150039581 - 08/01/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/01/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 811F2B9134D0A78E607924BD04EE80B670F01556A2B9EF5E30C78368613B9227
Arquivamento: 00002716548 - 12/01/2015

1352518
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA ME
Nire: 33207974672
Protocolo: 6620150039581 - 08/01/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/01/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 811F2B9134D0A78E607924BD04EE80B670F01556A2B9EF5E30C78368613B9227
Arquivamento: 00002716548 - 12/01/2015

1352519
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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: 00.781.399/0001-95 DUNS®: 901462457
Razão Social: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA
Nome Fantasia: PREVEINFO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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 21/02/2022
FGTS 15/09/2021
Trabalhista Validade: 22/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/09/2021
Receita Municipal Validade: 26/10/2021

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: 15/09/2021 13:28 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: 05.780.938/0001-95
Razão Social: REFRIGERACAO FLORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

AVENIDA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 83 - SAO CONRADO - Três Corações /
Minas Gerais

Emitido em: 15/09/2021 13:29 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 Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 00.781.399/0001-95 DUNS®: 901462457
Razão Social: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA
Nome Fantasia: PREVEINFO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 79169153 Inscrição Municipal: 4163095
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 02/08/1995
CNAE Primário: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 2: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 3: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
CNAE Secundário 4: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 5: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 6: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 7: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 9: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 10: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato
CEP: 20.785-070
Endereço: RUA GALILEU, 00090 - CACHAMBI
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 30866419
E-mail: preveinfo@yahoo.com.br

Emitido em: 15/09/2021 13:30 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
104.173.347-02CPF:

Nome: FERNANDA JAQUELINE DA SILVA COSTA
Carteira de Identidade: 200032886 Órgão Expedidor: IFP
Data de Expedição: 10/10/2006 Data de Nascimento: 23/06/1982
E-mail: preveinfo@yahoo.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 104.173.347-02 Participação Societária: 40,00%
Nome: FERNANDA JAQUELINE DA SILVA COSTA
Carteira de Identidade: 200032886 Órgão Expedidor: IFP
Data de Expedição: 10/10/2008 Data de Nascimento: 23/06/1982
Filiação Materna: ALAIDE BENARDINO DE OLIVEIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 113870471 Órgão Expedidor: IFP
Data de Expedição: 25/09/2009

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
NEY COSTANome:

074.302.827-92Estrangeiro:

CEP: 20.972-080
Endereço: TRAVESSA DOM BOSCO, 5 - APT 101 FUNDOS - JACARE
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 22416005
E-mail: preveinfo@yahoo.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 767.032.827-49 Participação Societária: 60,00%
Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA
Carteira de Identidade: 09.850.536-5 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 12/01/2009 Data de Nascimento: 30/10/1954
Filiação Materna: JOVENY RAMOS O CHAGAS
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 20.972-010
Endereço: TRAVESSA DOM BOSCO, 5 - FUNDOS - JACAREZINHO
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (00) 00000000 Telefone: (21) 30866419
E-mail: preveinfo@yahoo.com.br

Emitido em: 15/09/2021 13:30 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

42

Proposta DOCUMENTOS EMPRESA PREVENFIO SICAF GERAL (0946196)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 206



Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 104.173.347-02
Nome: FERNANDA JAQUELINE DA SILVA COSTA
Carteira de Identidade: 200032886 Órgão Expedidor: IFP
Data de Expedição: 10/10/2008 Data de Nascimento: 23/06/1982
Filiação Materna: ALAIDE BENARDINO DE OLIVEIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 113870471 Órgão Expedidor: IFP
Data de Expedição: 25/09/2009

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
NEY COSTANome:

074.302.827-92Estrangeiro:

CEP: 20.972-080
Endereço: TRAVESSA DOM BOSCO, 5 - APT 101 FUNDOS - JACARE
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 22416005
E-mail: preveinfo@yahoo.com.br

Dados do Dirigente 2

CPF: 767.032.827-49
Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA
Carteira de Identidade: 09.850.536-5 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 12/01/2009 Data de Nascimento: 30/10/1954
Filiação Materna: JOVENY RAMOS O CHAGAS
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 20.972-010
Endereço: TRAVESSA DOM BOSCO, 5 - FUNDOS - JACAREZINHO
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (00) 00000000 Telefone: (21) 30866419
E-mail: preveinfo@yahoo.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
2930 - COMPONENTES DO SISTEMA DE  RESFRIAMENTO  (ARREFECIMENTO)  DEMOTORES,
EXCETO DE AERONAVES
3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM  MADEIRA
4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR  CONDICIONADO
5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS  POR  FORÇA  MOTRIZ
5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS
6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA
7010 - COMPUTADORES

Emitido em: 15/09/2021 13:30 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
7020 - IMPRESSORAS
7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO
Serviços
1260 - Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos
2020 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)
3530 - Informática - Manutenção de Computadores
14958 - Informática - Internet
16217 - Informática - Atualização ( Up Grade )  de  Configuração  deEquipamento / Programa
16780 - Informática - Automação de Escritório

Emitido em: 15/09/2021 13:30 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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aaGbcTGUdd_aaaTedf È̂ ĝ hijk
hijkE]lmhHlD̂
Ê jEhÂ ElHlk
nmol

pIq pIq f ErDWaaVaaaaErDUGaaaVaaaaUT_ac_FaFT
TWsUdsat
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ErDUGaaaVaaaa aaGbcTGUdd_aaaTedf aW_ad_FaFTDTtsaasaasfUb

ErDFGfTcVdaaa UfGfffGfWt_aaaTebf aW_ad_FaFTDTtsaasaasfUb

ErDFGUtaVaaaa aaGbcTGUdd_aaaTedf aW_ad_FaFTDTtsTdsaFsTUb
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l|OMR�MQ
aW_ad_FaFT
TtsaasaT

hROqDQ|OMRNG

K̂POMMQqOKRNDORQ�Q
Q|OMRQ

aW_ad_FaFT
TtsTbsFf

K̂POMMQLQDORQ�QDQ|OMRQDLNDIROqG

hK�PINDTQDORQ�QD~OP�QLQ
aW_ad_FaFT
TtsTbsFf
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JQKPODOKRMODErDFGfTcVdaaaDODErDUGaaaVaaaaG

K̂POMMQqOKRN
aW_ad_FaFT
TtsFFsFW

hROqDOKPOMMQLNG

K̂POMMQqOKRNDORQ�Q
~OP�QLQ

aW_ad_FaFT
TtsFFsFW

K̂POMMQLQDORQ�QD~OP�QLQDLNDIROqG

l|OMR�MQDLND�MQ�NDe
HNKSNPQ��NDQKO�N

aW_ad_FaFT
TfsacsfW

HNKSNPQLND�QMQDOKSINDLODQKO�NDND~NMKOPOLNMD̀Ê ĝ hijkDhijkE]lmhHlD̂
Ê jEhÂ ElHlkDnmolVDHì �_H̀ jsDaaGbcTGUdd_aaaTedfG

K̂POMMQqOKRNDLND�MQ�N
eDHNKSNPQ��NDQKO�N

aW_ad_FaFT
TfsadsUF

K̂POMMQLNDND�MQ�NDLODHNKSNPQ��NDLODlKO�ND�OJND~NMKOPOLNMD̀Ê ĝ hijkDhijkE]lmhHl
D̂Ê jEhÂ ElHlkDnmolVDHì �_H̀ jsDaaGbcTGUdd_aaaTedfG

l|OMR�MQDLND�MQ�NDe
HNKSNPQ��NDQKO�N
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Ê jEhÂ ElHlkDnmolVDHì �_H̀ jsDaaGbcTGUdd_aaaTedfG

K̂POMMQqOKRNDLND�MQ�N
eDHNKSNPQ��NDQKO�N

aW_ad_FaFT
TfsFFstd

K̂POMMQLNDND�MQ�NDLODHNKSNPQ��NDLODlKO�ND�OJND~NMKOPOLNMD̀Ê ĝ hijkDhijkE]lmhHl
D̂Ê jEhÂ ElHlkDnmolVDHì �_H̀ jsDaaGbcTGUdd_aaaTedfG

lPOIRODLOD�MN�NCRQ
TU_ad_FaFT
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EzDFK{||X|||| ||K}{FKG~~a|||FI~� |Ya|~a�|�FDFHh||h||h�G}

EzDFK�Y�X~}|| G�K���K�YHa|||FI}� |Ya|~a�|�FDFHh||h||h�G}

EzDFK�YHX|||| ||K}{FKG~~a|||FI~� |Ya|~a�|�FDFHhF~hF~hFH}
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JgSQVmQU
|Ya|~a�|�F
FHh||h|�

�VSiDUgSQVRK

ÒTSQQUiSOVR
SVUoUDUgSQVU

|Ya|~a�|�F
FHhF}hG{

ÒTSQQUPUDSVUoUDUgSQVUDPRDMVSiK

�OnTMRDFUDSVUoU
kST�UPU

|Ya|~a�|�F
FHhF}hG{
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ÒTSQQUiSOVR
|Ya|~a�|�F
FHh��hG~

�VSiDSOTSQQUPRK

ÒTSQQUiSOVR
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LROWRTUPRDoUQUDSOWMRDPSDUOSlRDRDkRQOSTSPRQDbÈ �̀ ���fD���fE_J��LJD̀DÈ �E�À EJLJf
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È �E�À EJLJfD���JXDL�b�aLb�hD||K}{FKG~~a|||FI~�K

JTSMVSDPS
oQRoRCVU

FGa|~a�|�F
F�hF}h�Y

JTSMVSDMOPMWMPmUNDPUDoQRoRCVUKD�RQOSTSPRQhDbÈ �̀ ���fD���fE_J��LJD̀DÈ �E�À EJLJf
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s456.�2/7.]62d7.d3�./6;.61.0�1/56̂81865627.]

D
�7.]@6�6�6��/61.?12y.18d7.

\15̂ 5/78/DbUQVMTMoUQUiDPSCVSDMVSiDUCDSioQSCUCDUgUMlRDQSNUTMROUPUCXDTRiDCmUCDQSCoSTVMWUCDoQRoRCVUCKD
6666666666666666DeJCDoQRoRCVUCDTRiDjDOUDkQSOVSDkRQUiDPSCTNUCCMkMTUPUCp

rs\tur\v v51d.0.;51
��u�\\6
���2̂818;8

-.09818345
��u�\\

��8d72;8;. q89516�d27� q89516�95=89
-878uw518
x.y2/715

G�K���K�YHa|||FI}� �̀ �bJ�
�̀ �bJ_̀ ��f¡
D̀bEf� �f¡
��� ¡�E�J�¡
���J

¡Mi ¡Mi F| EzDHGHXGH||EzDHKGHGXH||||Ga|~a�|�F
|{hHGhF{

�8108@6� Af��D
v8=1208d7.@6� Af��D
�5;.956u6q.1/45@6HF|DJD
-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6ABCDQSkQM[SQUOVSXDVMoRhDHF|UXDUoNMTU��RhDCMCVSiUDPSDUQ

TROPMTMROUPRDTSOVQUNXDUoQSCSOVU��RhDgRVM��RD
\517.6;86.] 1̂./8@6_̀ àbb
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DEFGHIIIJIIII IIHKLMHNOOPIIIMQOR IGPIOPSISMFMTUIIUIIURNK

DEFTHNTNJTIII NRHRRRHRGTPIIIMQKR IGPIOPSISMFMTUIIUIIURNK

DEFTHSLOJIIII IIHKLMHNOOPIIIMQOR IGPIOPSISMFMTUMOUNKUGSN

8V/16WBC>6X1.-456C126126C6XY->61Z[;[991Y-0-1/1B>6X

[\64>/C12/1]>6X

[\64>/ =->- _̂C60\-̀a6C

bcdefgeh
IGPIOPSISM
MTUIIUIN

ifdjFhcdefkH

lmndeehjdmfkFdfhoh
hcdefh

IGPIOPSISM
MTUMLUTI

lmndeehphFdfhohFhcdefhFpkFqfdjH

imrnqkFMhFdfhohFsdnthph
IGPIOPSISM
MTUMLUTI

imrnqkFphFdfhohFsdnthphHFukemdndpkedvFnkmwknhpkvUFukemdndpkedvFxgdFhoedvdmfhehj
yhmndFdmfedFDEFTHNTNJTIIIFdFDEFGHIIIJIIIIH

lmndeehjdmfk
IGPIOPSISM
MTUSNUTM

ifdjFdmndeehpkH

lmndeehjdmfkFdfhoh
sdnthph

IGPIOPSISM
MTUSNUTM

lmndeehphFdfhohFsdnthphFpkFqfdjH

bcdefgehFpkFoehzkFQ
{kmwknh|}kFhmd~k

IGPIOPSISM
MRUIOUST

{kmwknhpkFohehFdmwqkFpdFhmd~kFkFskemdndpkeF�Dl�li�u�Fi�u�D�b�i{bFl
DluDi�lDb{b�F���bJF{���P{�uUFIIHKLMHNOOPIIIMQORH

lmndeehjdmfkFpkFoehzk
QF{kmwknh|}kFhmd~k

IGPIOPSISM
MRUMIUTL
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lFDluDi�lDb{b�F���bJF{���P{�uUFIIHKLMHNOOPIIIMQORH

bcdefgehFpkFoehzkFQ
{kmwknh|}kFhmd~k

IGPIOPSISM
MRUMTURN

{kmwknhpkFohehFdmwqkFpdFhmd~kFkFskemdndpkeF�Dl�li�u�Fi�u�D�b�i{bFl
DluDi�lDb{b�F���bJF{���P{�uUFIIHKLMHNOOPIIIMQORH

lmndeehjdmfkFpkFoehzk
QF{kmwknh|}kFhmd~k

IGPIOPSISM
MRUSNUML

lmndeehpkFkFoehzkFpdF{kmwknh|}kFpdFbmd~kFodykFskemdndpkeF�Dl�li�u�Fi�u�D�b�i{b
lFDluDi�lDb{b�F���bJF{���P{�uUFIIHKLMHNOOPIIIMQORH

bndqfdFpdFoekokvfh
MNPIOPSISM
MRUMKURT

bndqfdFqmpqwqpghyFphFoekokvfhHFukemdndpkeUF�Dl�li�u�Fi�u�D�b�i{bFlFDluDi�lDb{b�
���bJF{���P{�uUFIIHKLMHNOOPIIIMQORJFodykFjdytkeFyhmndFpdFDEFTHSLOJIIIIH

�hcqyqfh|}kFpd
skemdndpke

MRPIOPSISM
MTUINUNS

�hcqyqfh|}kFdjF�egokFpdFoekokvfhvHFukemdndpkeUF�Dl�li�u�Fi�u�D�b�i{bFl
DluDi�lDb{b�F���bFQF{���P{�uUFIIHKLMHNOOPIIIMQOR
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NRHRRRHRGTPIIIMQKRl��i�b�
l��i�b�l����
lF�D������
i�����Dibi�
���b

�qj �qj MI DEFMHMMGJOOIIDEFMMHMGOJOIIIINPIOPSISM
ILUTNUML

Z-05-�1������F
<-_0B5-4>6�1������F
Z/26./1;1,60CV/�1DFMTMF�F
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9/0>612-16XY06C-�1�lPl��

IRHKLIHONLPIIIMQORDluDi�lDb{b�
u��DbF���b

�qj �qj MI DEFRHIIIJIIIIDEFRIHIIIJIIIIIMPIOPSISM
MMUIGUIM

Z-05-�1������Fl{��b�lF
<-_0B5-4>6�1������Fl{��b�lF
Z/26./1;1,60CV/�1������Fl{��b�lF
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9/0>612-16XY06C-�1�lPl��

3-456C1��cvUFyhmndvFnkjF�FmhFsedmfdFskehjFd~nygrpkvFodykFoed�kdqek�

,-./012/13-456 789:;79< =->-;?/0-1@6ABC>0/

DEFRIHIIIJIIII IRHKLIHONLPIIIMQOR IGPIOPSISMFMTUIIUIIURNK

DEFMMHMGOJOIII NRHRRRHRGTPIIIMQKR IGPIOPSISMFMTUIIUIIURNK

DEFMSHSGTJRRII IRHKLIHONLPIIIMQOR IGPIOPSISMFMTUMRUNOUIGN

DEFOHTIIJIIII IRHKLIHONLPIIIMQOR IGPIOPSISMFMTUSTUSNUSTN

8V/16WBC>6X1.-456C126126C6XY->61Z[;[991Y-0-1/1B>6X

[\64>/C12/1]>6X

[\64>/ =->- ^_C60\-̀a6C

bcdefgeh IGPIOPSISMifdjFhcdefkH
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�gsmihrwhinvsilwyh�1>1̀`

�wotilh�[<I.:M6234I:397:�:26:F54284:F9567:4Y3MLEA9I:;4M9:;54d94B59�

�w~gshrgh�woti �e������ �wmw��gswh|i�klmsg

NO:,/C///P//// /QCRb/C?0b>///,U?Q /=>/?>@/@,:,-.//.//.Q0R

NO:-=bPR/// 0QCQQQCQ=->///,URQ /=>/?>@/@,:,-.//.//.Q0R

NO:Q,-P=0// /QCRb/C?0b>///,U?Q /=>/?>@/@,:,-.,Q.-,.0/0

NO:--QP//// /QCRb/C?0b>///,U?Q /=>/?>@/@,:,-.@-.0=.b/R

efghijklminh~wotilhrihrilinvwmih������hvwswhghkmin

� iomglhrghxmin

� iomg �wmw ��lis wpqil

S<458L56
/=>/?>@/@,
,-.//./-

D847:6<4589C

123455674289:486;6
6<4586

/=>/?>@/@,
,-.@0.,0

1234556A6:486;6:6<4586:A9:B847C

D2E3B9:,6:486;6:F43G6A6
/=>/?>@/@,
,-.@0.,0

D2E3B9:A6:486;6:F43G6A6C:H952434A954I:392J936A9I.:H952434A954I:KL4:6;54I4286567
M6234:42854:NO:-=bPR///:4:NO:Q,-P=0//C

123455674289
/=>/?>@/@,
,-.@b.,-

D847:4234556A9C

123455674289:486;6
F43G6A6

/=>/?>@/@,
,-.@b.,-

1234556A6:486;6:F43G6A6:A9:B847C

S<458L56:A9:;56T9:U
V92J936WX9:624Y9

/=>/?>@/@,
,-.-=.-?

V92J936A9:;656:42JB9:A4:624Y9:9:F952434A95:N1HNDZ1NSVS[:H\[NS:\]̂ SP
V_̀ a>V̀ H.:/QCRb/C?0b>///,U?QC

123455674289:A9:;56T9:U
V92J936WX9:624Y9

/=>/?>@/@,
,-.-b.-=

1234556A9:9:;56T9:A4:V92J936WX9:A4:S24Y9:;4M9:F952434A95:N1HNDZ1NSVS[:H\[NS
\]̂ SP:V_̀ a>V̀ H.:/QCRb/C?0b>///,U?QC

Ata PREGÃO (0946197)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 214



���������������� 	
����������
���������	
������
��
���


�������������� �!"�#$��%�&�'!��$%(!��)#*$+%�&�"�� ,���

-./01/23/245646718 9:;<=;><>9
9?@9A@<A

-./01/20B30C03D8E238245646718F2G65B/./365@2HIGHJKIH-L-M2GNMH-2NOP-Q2LRST;LSG@
<?FUV<F=:V;<<<9W=?Q24/E62X/EY652E8B./23/2HZ2[[?Q<<<<F

\8]0E018̂_623/2̀65B/./365
9?;<=;><>9
9[@<:@:>

\8]0E018̂_62/X2a5D4623/2456467187F2G65B/./365@2HIGHJKIH-L-M2GNMH-2NOP-2W
LRST;LSG@2<?FUV<F=:V;<<<9W=?

bcdefghijfkehljflmnfieofepfqrpidestptedehjfk

2
ujfkvewexeyfmtiefetqfiizphdietstpf{|detpeqdlohqhdltod

ypdsdijti2S8510.04858X23/71/201/X2872/X45/78728]80}625/E8.06B8387Q2.6X27D8725/74/.10C872456467187F2
eeeeeeeeeeeeeeee2~-724564671872.6X2�2B82̀5/B1/2̀658X23/7.E8770̀0.8387�

�by���y� �dplfqfodp
����yye
��rhstptot

�fq{tptmcd
����yy

�rtljhotof
�t{dp
�lhj�

�t{dp
�{d�t{

�tjt��dpt
�f�hijpd

:?F???F?A[;<<<9WU?I��JS-R
I��JS-�IROM�2I
SHMP�OM�
JRP��OHJ-J�2NOP-

�0X �0X 9<< HZ2>Q?U<<HZ2>?UQ<<<<<:;<=;><>9
<V@[:@9V

�tpqtve�NJRP-PM2
�t�phqtljfve�NJRP-PM2
�dof{de�e�fpicdveI�SMRTM�M2
�fiqphmcde�fjt{|toteode���fjde��fpjtodveS/̂872/28./77�506728485/EY62852.6B30.06B836Q21046@21D]6

/746B�676Q2X81/508E@2/746B�8Q2.6X450X/B16@2>2XQ2.858.1/5�710.872830.06B807@230�X/15620B1/5B62929QV�2
ydpjfeotefkspfitve�I;ISS

�tlqfie~M]7@2E8B./72.6X2�2B82̀5/B1/2̀658X2/}.ED�36724/E6245/a6/056�

�t{dpeode�tlqf �by���y� �tjt��dpte�f�hijpd

HZ2>?UQ<<<< :?F???F?A[;<<<9WU? <A;<=;><>929[@<<@<<@?:U

bcdefghijfke{tlqfieofeofifkstjfe����yyestptedehjfk

� fljdieodeujfk

� fljd �tjt ��ifp tmnfi

-]/51D58
<A;<=;><>9
9[@<<@<?

J1/X28]/516F

IB./558X/B16
/184828]/518

<A;<=;><>9
9[@9?@9=

IB./558382/184828]/518236201/XF

JB�.06298
/18482̀/.Y838

<A;<=;><>9
9[@9?@9=

JB�.062382/18482̀/.Y838F2G65B/./365/72.6BC6.8367@2G65B/./365/72¡D/2845/7/B1858X2E8B./2B6
C8E6523/2HZ2>?UQ<<<<F

IB./558X/B16
<A;<=;><>9
9[@><@><

J1/X2/B./55836F

IB./558X/B16
/18482̀/.Y838

<A;<=;><>9
9[@><@><

IB./558382/18482̀/.Y838236201/XF

-]/51D58236
458¢62W
L6BC6.8̂_6
8B/}6

9[;<=;><>9
9[@<?@>V

L6BC6.836248582/BC0623/28B/}6262̀65B/./3652I��JS-R2I��JS-�IROM�2I2SHMP�OM�
JRP��OHJ-J�2NOP-Q2LRST;LSG@2:?F???F?A[;<<<9WU?F

H/.D7823/
45646718

9[;<=;><>9
9A@<=@?[

H/.D78238245646718F2G65B/./365@2I��JS-R2I��JS-�IROM�2I2SHMP�OM�2JRP��OHJ-J�2NOP-Q
LRST;LSG@2:?F???F?A[;<<<9WU?Q24/E62X/EY652E8B./23/2HZ2>?UQ<<<<F2�610C6@2B_62/B.8X0BY6D28
456467182B62458¢623/2P�-�2\MH-�2LMRGMH�I2I£JKJPM2RM2IPJO-N2I2�MNJLJO-PM2SINM
SHIKMIJHM2R-2�I��¤M

IB./558X/B16
362458¢62W
L6BC6.8̂_6
8B/}6

9[;<=;><>9
9A@<=@?[

IB./5583624/E62�071/X8262458¢623/2L6BC6.8̂_623/2-B/}62362̀65B/./3652I��JS-R
I��JS-�IROM�2I2SHMP�OM�2JRP��OHJ-J�2NOP-Q2LRST;LSG@2:?F???F?A[;<<<9WU?F

L8B./E8362B6
�DEa8X/B16

9?;<=;><>9
9[@<>@[>

J1/X2.8B./E8362B62�DEa8X/B16F2�610C6@201/X2.8B./E836Q2B_62845/7/B16D24564671828�D718382B6
458¢623/1/5X0B8362B62/3018E23D872Y6587

bcdefghijfkehljflmnfieofepfqrpidestptedehjfk

2
ujfkve¥exeyfmtiefetqfiizphdietstpf{|detpeqdlohqhdltod

ypdsdijti2S8510.04858X23/71/201/X2872/X45/78728]80}625/E8.06B8387Q2.6X27D8725/74/.10C872456467187F2
eeeeeeeeeeeeeeee2~-724564671872.6X2�2B82̀5/B1/2̀658X23/7.E8770̀0.8387�

�by���y� �dplfqfodp
����yye
��rhstptot

�fq{tptmcd
����yy

�rtljhotof
�t{dp
�lhj�

�t{dp
�{d�t{

�tjt��dpt
�f�hijpd

:?F???F?A[;<<<9WU?I��JS-R
I��JS-�IROM�2I
SHMP�OM�
JRP��OHJ-J�2NOP-

�0X �0X 9<< HZ2>Q>><<HZ2>>>Q<<<<<:;<=;><>9
<V@[:@9V

�tpqtve�NJRP-PM2
�t�phqtljfve�NJRP-PM2
�dof{de�e�fpicdveI�SMRTM�M2
�fiqphmcde�fjt{|toteode���fjde��fpjtodveS/̂872/28./77�506728485/EY62852.6B30.06B836Q21046@21D]6

Ata PREGÃO (0946197)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 215



���������������� 	
����������
���������	
������
��
���


�������������� �!"�#$��%�&�'!��$%(!��)#*$+%�&�"�� ,���

-./0120.034567-896:;4-./012634<05/895-170;4=4534<686<7-8>.79<6.46?9<90169.;4?9@5-7804917-8104A4A3BC4
DEFGHIJKIHLMFHNKOIPQRQSS

TKUVHNIWXY.;4:61<-.4<054Z4164[8-17-4[08654-\<:]>?0.4/-:04/8-̂0-980_

K̀aEFIJEITKUVH bcDdebDf gKGKehEFKIiHjkNGFE

lm4===3nnnn opqpppqprsRnnnAtup nrRnvR=n=A4As;nn;nn;pou

cwEIHxkNGHLIaKUVHNIJHIJHNHLMKGHIyzezDDIMKFKIEIkGHL

z{HUGENIJEI|GHL

z{HUGE gKGK }~NHF{K��HN

�Y-87]86
nrRnvR=n=A
As;nn;np

�7-546Y-870q

Q1<-8865-170
-76/646Y-876

nrRnvR=n=A
As;Ap;op

Q1<-886?64-76/646Y-8764?0497-5q

�1><904A6
-76/64[-<�6?6

nrRnvR=n=A
As;Ap;op

�1><904?64-76/64[-<�6?6q4�081-<-?08-.4<01�0<6?0.;4�081-<-?08-.4�]-46/8-.-1768654:61<-410
�6:084?-4lm4===3nnnnq

Q1<-8865-170
nrRnvR=n=A
As;=n;or

�7-54-1<-886?0q

Q1<-8865-170
-76/64[-<�6?6

nrRnvR=n=A
As;=n;or

Q1<-886?64-76/64[-<�6?64?0497-5q

�Y-87]864?0
/86�04t
�01�0<6��0
61-\0

AsRnvR=n=A
As;np;op

�01�0<6?04/6864-1�904?-461-\0404[081-<-?084Q���S��4Q���S�PQ��X�4Q4SlX���X�
������l����4����34��S�R�S�;4opqpppqprsRnnnAtupq

l-<].64?-
/80/0.76

AsRnvR=n=A
Ar;An;nv

l-<].64?64/80/0.76q4�081-<-?08;4Q���S��4Q���S�PQ��X�4Q4SlX���X�4������l����4����3
��S�R�S�;4opqpppqprsRnnnAtup34/-:045-:�084:61<-4?-4lm4===3nnnnq4P079�0;41�04-1<6591�0]46
/80/0.764104/86�04?-4����4�Xl��4�X��XlPQ4Q�����X4�X4Q�����4Q4�X�������X4SQ�X
SlQ�XQ�lX4��4�Q���X

Q1<-8865-170
?04/86�04t
�01�0<6��0
61-\0

AsRnvR=n=A
Ar;An;nv

Q1<-886?04/-:04�9.7-56404/86�04?-4�01�0<6��04?-4�1-\04?04[081-<-?084Q���S��
Q���S�PQ��X�4Q4SlX���X�4������l����4����34��S�R�S�;4opqpppqprsRnnnAtupq

�61<-:6?0410
2]:̂65-170

ApRnvR=n=A
As;n=;ps

�7-54<61<-:6?041042]:̂65-170q4P079�0;497-54<61<-:6?0341�046/8-.-170]4/80/0.76462].76?6410
/86�04?-7-85916?04104-?976:4?]6.4�086.

cwEIHxkNGHLIkUGHU��HNIJHIFHV�FNEIMKFKIEIkGHL

4
|GHLOI�I�IDH�KNIHIKVHNN�FkENIKMKFHa�EIKFIVEUJkVkEUKJE

DFEMENGKN4S6879<9/68654?-.7-497-546.4-5/8-.6.46Y69\048-:6<9016?6.34<054.]6.48-./-<79�6.4/80/0.76.q4
IIIIIIIIIIIIIIII4W�.4/80/0.76.4<054Z4164[8-17-4[08654?-.<:6..9[9<6?6._

bcDdebDf fEFUHVHJEF
yzezDDI
z��kMKFKJK

gHVaKFK�wE
yzezDD

��KUGkJKJH
K̀aEF
�UkG�

K̀aEF
 aE~Ka

gKGKehEFK
iHjkNGFE

opqpppqprsRnnnAtupQ���S��
Q���S�PQ��X�4Q
SlX���X�
������l����4����

�95 �95 Ann lm4o3=rnnlm4o=r3nnnnnoRnvR=n=A
nB;so;AB

yKFVKOI¡������X4
fK~FkVKUGHOI¡������X4
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J:<.//24536._53SĤ0.̀ 23536/27534.395:;5<2=>534.3,:.?53453I5/:.<.45/3JKLMN,O
JKLMN,PJOQRS3J3NTRULQRS3MOULSQTM,MS3VQU,W39ONXB9NYF3ZG[GGG[G\ABCCC@8]G[

92:<._2453:5
g1_h2̀ .:05

@GBCDBECE@
@AFCZF@Z

M0.̀ 3<2:<._2453:53g1_h2̀ .:05[3P50H;5F3H0.̀ 3<2:<._245W3:>5326/.̂.:05136/565̂0232g1̂02423:5
6/27534.0./̀ H:2453:53.4H02_3412̂3a5/2̂

ijklmnopqmrlosqmstumplvmlwmxywpklz{w{lkloqmr

3
|qmr}l¤¥l�l�mt{plml{xmpp�wokpl{z{wm��kl{wlxksvoxoks{vk

�wkzkpq{p3N2/0H<H62/2̀ 34.̂0.3H0.̀ 32̂3.̀ 6/.̂2̂32-2H?53/._2<H5:242̂W3<5̀ 3̂12̂3/.̂6.<0H;2̂36/565̂02̂[3
llllllllllllllll3�,̂36/565̂02̂3<5̀ 3�3:23I/.:0.3I5/2̀ 34.̂<_2̂ ĤIH<242̂�

Ata PREGÃO (0946197)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 217



���������������� 	
����������
���������	
������
��
���


�������������� �!"�#$��%�&�'!��$%(!��)#*$+%�&�"�� �����

,-./0,.1 1234565723 8909..:
9;<=>?3?7?

@56A?3?BC2
8909..

D<?4E=7?75 F?A23
G4=EH

F?A23
IA2J?A

@?E?0K23?
L5M=NE32

OPQPPPQPRSTUUUVWXPYZ[\]̂ _
YZ[\]̂ Ỳ_abcdY
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U8B8?]uv_UỲ ?]uv_UYa]̀ b>2?]?UI>fvb>2?_̀fv2bI_Y_2?ebfY?g?YD6358?A?G8HAB?E6
IJ?/99K99?F8B8?A?3567?9:mn?A?G8HAB?E6?IJ?,P9K99?F8B8?A?3567?90mn?A?G8HAB?E6?IJ
/P9K99?F8B8?A?3567?9=mn?A?G8HAB?E6?IJ?/99K99?F8B8?A?3567?9<?6?A?G8HAB?E6?IJ?09K99

F8B8?A?3567?,9m

UB6TA63BA 9:;9<;/9/,
,-.P0.P<
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7VQcY7Qâ6WW5d_\5eZZYWWW\fZ]H6/9308C686-9/>86<-:-686g1/;6\5

Q:/i8/0:8 WXYWZY[W[\
\]̂WẐh]
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Q-:-6QKJ?JLVaO6LVaOKPTSL7T6J6KJaKLbJKT7TO6RSIT6f6@:j-k6R0.01-91/H6l8-61-:=/56O
3-F8:6181-F6094/:0=869-6<:8<841-6G806=/6Km6d5_ZeHWW6/6863-F8:6.8::/186n6=/6Km6d5_ZeHZZ5

@8F0.0186=/6?5@A6-6=/30=-6.8::/oD856O46-9/>846B26G8:-;6.8938.-=845

@041/;- WXYWZY[W[\
\]̂[êW]
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7VQcY7Qâ6WW5d_\5eZZYWWW\fZ]H6/9308C686-9/>86<-:-686g1/;6e5

Q:/i8/0:8 WXYWZY[W[\
\]̂[]̂WX

Q-:-6JpqLQTV6JpqLQTPJVSO@6J6QKOIqSO@6LVIq@SKLTL@6RSIT6f6@:j-k6R0.01-91/H
/41-;846-iC-:=-9=8686<:89C9.0-;/9186=/6?5@A

Q:/i8/0:8 WXYWZY[W[\
\]̂[_̂h_

Q-:-6JpqLQTV6JpqLQTPJVSO@6J6QKOIqSO@6LVIq@SKLTL@6RSIT6f6L1/;6]5]6=86J=01-F̂
L9.C;l0:26-86F0.01-91/6-.8;<-9̀ -:6-468</:-ot/469864041/;-6/F/1:u90.86=C:-91/6-
4/44D86<ElF0.-6=86Q:/iD8H6G0.-9=86:/4<89423/F6</F86u9C46=/.8::/91/6=-6</:=-6=/

9/iv.084H6=0-91/6=-6098l4/:3w9.0-6=/6xC-04xC/:6;/94-i/946/;010=-46</F864041/;-68C
=/64C-6=/4.89/>D85

Q:/i8/0:8 WXYWZY[W[\
\]̂e]̂]e

Q-:-6JpqLQTV6JpqLQTPJVSO@6J6QKOIqSO@6LVIq@SKLTL@6RSIT6f6L1/;6]5]6=86J=01-F̂
L9.C;l0:26-86F0.01-91/6-.8;<-9̀ -:6-468</:-ot/469864041/;-6/F/1:u90.86=C:-91/6-
4/44D86<ElF0.-6=86Q:/iD8H6G0.-9=86:/4<89423/F6</F86u9C46=/.8::/91/6=-6</:=-6=/

9/iv.084H6=0-91/6=-6098l4/:3w9.0-6=/6xC-04xC/:6;/94-i/946/;010=-46</F864041/;-68C
=/64C-6=/4.89/>D85

Q:/i8/0:8 WXYWZY[W[\
\]̂eX̂We

Q-:-6JpqLQTV6JpqLQTPJVSO@6J6QKOIqSO@6LVIq@SKLTL@6RSIT6f6@:j-k6R0.01-91/H
/41-;846-iC-:=-9=8686<:89C9.0-;/9186=/6?5@A

Q:/i8/0:8 WXYWZY[W[\
\X̂W[̂[\

Q-:-6JpqLQTV6JpqLQTPJVSO@6J6QKOIqSO@6LVIq@SKLTL@6RSIT6f6@:j-k6R0.01-91/H
/41-;846-iC-:=-9=8686<:89C9.0-;/9186=/6?5@A

Q:/i8/0:8 WXYWZY[W[\
\X̂\\̂[h

Q-:-6JpqLQTV6JpqLQTPJVSO@6J6QKOIqSO@6LVIq@SKLTL@6RSIT6f6L1/;6]5]6=86J=01-F̂
L9.C;l0:26-86F0.01-91/6-.8;<-9̀ -:6-468</:-ot/469864041/;-6/F/1:u90.86=C:-91/6-
4/44D86<ElF0.-6=86Q:/iD8H6G0.-9=86:/4<89423/F6</F86u9C46=/.8::/91/6=-6</:=-6=/

9/iv.084H6=0-91/6=-6098l4/:3w9.0-6=/6xC-04xC/:6;/94-i/946/;010=-46</F864041/;-68C
=/64C-6=/4.89/>D85

Ata PREGÃO (0946197)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 221



���������������� 	
����������
���������	
������
��
���


�������������� �!"�#$��%�&�'!��$%(!��)#*$+%�&�"�� �,���

-./01/2.1 3453657378
849789:3

-;.;<=>?@-AB<=>?@-AC=BDEF<=<-GEH?DEF<@BH?FDG@A@F<IDHA<J<F.K;L<I2M2N;ON/P
/QN;R1Q<;0S;.T;OT1<1<U.1OSOM2;R/ON1<T/<VWFX

-./01/2.1 3453657378
849Y39Y8

-;.;<=>?@-AB<=>?@-AC=BDEF<=<-GEH?DEF<@BH?FDG@A@F<IDHA<J<F.K;L<I2M2N;ON/P
/QN;R1Q<;0S;.T;OT1<1<U.1OSOM2;R/ON1<T/<VWFX

-./01/2.1 3453657378
849YZ9:Y

-;.;<=>?@-AB<=>?@-AC=BDEF<=<-GEH?DEF<@BH?FDG@A@F<IDHA<J<@N/R<:W:<T1<=T2N;[9
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37408259449Usuário:

15/09/2021 16:09:53Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

REFRIGERACAO FLORA LTDA Adimplente05780938

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.
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37408259449Usuário:

15/09/2021 16:01:48Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA Adimplente00781399

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4714 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0941505

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0943203

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  

SICAF/ CRC/NC EMPRESAS:

FLORA - 0946187

PREVENFIO - 0946196

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
TRANSPARÊNIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA

FLORA - 0946184

PREVENFIO - 0946194

17 – Consta consulta ao Cadin? X  
CADIN EMPRESAS:

0946202

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

FLORA - 0946181
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supervenientes e impeditivo; PREVENFIO - 0946193

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

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 VER 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  LICITANTES COM PROPOSTAS ACEITAS

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  0946197

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  0946215

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: 

FLORA - 0941511

PREVENFIO - 0941544

Resultado Fornecedor - 0946213

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/09/2021, às 06:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946216 e o código CRC AE2B5E7A.

0005097-42.2021.6.02.8000 0946216v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005097-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : sad
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1136 / 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 38/2021, objetivando a
aquisição de material de manutenção para equipamentos de
climatização do tipo split, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme  termo de
referência (0917055), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0922047).

 
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 0946216.

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 - 0934603
DOU - 0934605
Portal - 0934606

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 - 0934603
DOU - 0934605
Portal - 0934606
 

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:
20/08/2021 (Comprasnet)
23/08/2021 (DOU)
23/08/2021 (Portal)
Ata Pregão
38/2021 (0946197) -
15/09/2021

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 38/2021
(0946197)

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 -
 0946215

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 - 0946213

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 4714 -
 0946216

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro -
 0946216

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM  

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM  

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 0946184 e 0946194
CADIN: 0946202
 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 4714 -
 0946216

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 38/2021, que visa a a
aquisição de material de manutenção para equipamentos de
climatização do tipo split, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0946213), tendo como licitantes vencedores dos
itens 1, 2 e 3 a Empresa PREVEINFO INFORMÁTICA E
REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
00.781.399/0001-95, pelo melhor lance no valor total de R$
7.892,99 (sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa
e nove centavos); e, dos itens 4 e 5, a Empresa
REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ nº 05.780.938/0001-95,

Parecer 1136 (0947632)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 236



pelo valor de R$ 9.845,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais); sendo o valor global para a contratação das duas
empresas R$ 17.737,99 (dezessete mil, setecentos e trinta e
sete reais e noventa e nove reais).

 
Registro, por oportuno que os itens 6, 7, 8, 9 e 10 

foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento,
conforme nos faz ver o Termo de Adjudicação constante do
evento SEI nº 0946215.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/09/2021, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947632 e o código CRC 15AA3EA0.

0005097-42.2021.6.02.8000 0947632v17
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RECEBEMOS DE REFRIGERACAO TIPI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000048974

SÉRIE 3

Identificação do emitente

REFRIGERACAO TIPI LTDA
AV RADIALISTA EDGAR LOPES FARIA, 7223
Complemento:  PAVLH A3

NUCLEO INDUSTRIAL Cep:79108-596

CAMPO GRANDE/MS

Fone: 6721076245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

N. 000048974
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

5021 0693 0641 3700 0271 5500 3000 0489 7418 1914 6460
CHAVE DE ACESSO DA NF-E

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150210018415383 09/06/2021 16:15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283316233

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
11293824

CNPJ/CPF
93.064.137/0002-71

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREVEINFO COM E SERVICOS DE INFORMATICA E EQUIP LTDA

CNPJ/CPF

00.781.399/0001-95
ENDEREÇO

R GALILEU, 90

BAIRRO/DISTRITO

CACHAMBI

CEP

20785-070

MUNICIPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

2130866419

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79169153

DATA DE EMISSÃO

09/06/2021     
DATA ENTRADA/SAÍDA

09/06/2021     

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:15:08

FATURA

001
07/07/2021
2.848,72

002
04/08/2021
2.848,72

003
01/09/2021
2.849,56

                    
                    
                    

                    
                    
                    

                    
                    
                    

                    
                    
                    

                    
                    
                    

                    
                    
                    

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

            7.770,00

VALOR DO ICMS

              310,80

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

                0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

                0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

            7.770,00

VALOR DO FRETE

                0,00

VALOR DO SEGURO

                0,00

DESCONTO

                0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

                0,00

VALOR DO IPI

              777,00

VALOR TOTAL DA NOTA

            8.547,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

IRAPURU MS

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

88.668.298/0049-06

ENDEREÇO

AV RADIALISTA EDGAR LOPES DE FARIA 7223

MUNICIPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284062367

QUANTIDADE

30

ESPECIE

CAIXA PAPELAO IND. GAS CILINDR

MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

457,200

PESO LIQUIDO

339,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 150210018415383

Transp. Redespa:PATRUS TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ:17.463.456/0023-04 INS.

ESTADUAL:209370902114 EM BAURU PELA PATRUS CIF | Pedidos: 61-5940/2554| |

Representante: LEONARDO NOR-8051| | Redespacho: EM BAURU PELA PATRUS CIF|

|Embarque: 346380 Resumo: 1| |CARGA COM INDICATIVA DE TRANSBORDO| Volume:

0,8062500000 M3 ATENCAO ANTES DE DEVOLVER MERCADORIA EM GARANTIA ENTRE EM

CONTATO, SOMENTE SERAO ACEITAS DEVOLUCOES COM FRETE PAGO. ATENCAO PRODUTOS DE

ORIGEM ESTRANGEIRA GARANTIA DE 90 DD POR DEFEITO DE FABRICACAO, MAU USO OU

PECAS DANIFICADAS SERAO DEVOLVIDAS NAS MESMAS CONDICOES. PARA EMISSAO DE

SEGUNDA VIA DE BOLETOS ACESSE:http://www.tipi.com.br/segunda-via-de-boleto

RESERVADO AO FISCO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD./SER. NCM/SH CST CFOP UN QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI

20003.0100.77 GAS REFRIGERANT R410A 1 38247890 100 6102 CL 30,0000 259,0000 7.770,00 7.770,00 310,80 777,00 4,00% 10,00%
1,3KG GAS LIQUEFEITO (G

as refrigerante R410a) 

2.2 ONU 3163 IBAMA 8008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RECEBEMOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 8.513,40 DESTINATÁRIO: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - R
GALILEU, 00090 CACHAMBI RIO DE JANEIRO-RJ

NF-e
Nº. 000.029.645

Série 005
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 1765

Portal de Jacaraipe - 29173-795
SERRA - ES Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.029.645
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3221 0792 6604 0600 4025 5500 5000 0296 4510 0023 4937
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210047577114  -  21/07/2021 08:47:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL

083353003
INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

92.660.406/0040-25
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA
CNPJ / CPF

00.781.399/0001-95
DATA DA EMISSÃO

21/07/2021
ENDEREÇO

R GALILEU, 00090
BAIRRO / DISTRITO

CACHAMBI
CEP

20785-070
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/07/2021
MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO
UF

RJ
FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL

79169153
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:47:37
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/08/2021
Valor R$ 2.128,35

Num. 002
Venc. 01/09/2021
Valor R$ 2.128,35

Num. 003
Venc. 15/09/2021
Valor R$ 2.128,35

Num. 004
Venc. 29/09/2021
Valor R$ 2.128,35

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS

8.513,40
VALOR DO ICMS

340,53
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00
V. ICMS UF REMET.

0,00
V. FCP UF DEST.

0,00
VALOR DO PIS

122,59
V. TOTAL PRODUTOS

7.391,62
VALOR DO FRETE

347,84
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS

0,00
VALOR TOTAL IPI

773,94
V. ICMS UF DEST.

0,00
V. TOT. TRIB.

0,00
VALOR DA COFINS

564,67
V. TOTAL DA NOTA

8.513,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

NR TRANSPORTES EIRELI
FRETE

0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

32.708.094/0001-44
ENDEREÇO

RUA CLARICE LISPECTOR 162 - ARMZ 1 - SERRA DO ANIL
MUNICÍPIO

CARIACICA
UF

ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL

083540792
QUANTIDADE

30
ESPÉCIE

Volume
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

476,280
PESO LÍQUIDO

340,200
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

VALOR
DESC

B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS

ALÍQ.
IPI

G13212 R410a Eos - Onu 3163 Gas Liquefeito R410a
Cilindro De 11,34Kg Cl. Rs. 2.2

38247890 100 6102 KG 340,2000 21,7273 7.391,62 0,00 8.513,40 340,53 773,94 4,00 10,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Prezado cliente - seu material saiu intacto da nossa empresa. Conferir a mercadoria na entrega, na
presenca da equipe da transportadora, nao aceitamos reclamacoes posteriores. Produtos com etiquetas violadas
poderao perder a garantia de fabrica. Nao nos responsabilizamos por danos ou materiais quebrados. Estas ocorrencias
sao cobertas pelo seguro da transportadora.certificamos que o(s) produto(s) esta(o) adequadamente embalado(s) e
acondicionado(s) para suportar os riscos de carregamento, transporte, transbordo e descarregamento. Grupo de
embalagem II cfe. item II art 22.OV_006122648 RESPONSAVEL MARIA ISABEL MELO CORDAO ABREU. .
Email do Destinatário: preveinfo@yahoo.com.br
Inf. fisco: Peso Cubado 476,28 Red. Aliq. ICMS 4, Cfe RSF 13/2012 Ajuste SINIEF 19/2012 Val aprox tributos R$
1.801,73 (21,16%) Base ICMS FCP R$ 8.513,40 Percentual 2.00 total de imposto R$ 170,26 Peso Cubado 476,28 Val
aprox tributos R$ 1.801,73 (21,16%) Base ICMS FCP R$ 8.513,40 Percentual 2.00 total de imposto R$ 170,26

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/09/2021 as 16:47:03 Arquivo gerado em danfeonline.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2021.
Sr. Diretor Geral TRE/AL
 
Reporto-me, em tempo, para anexar aos presentes

autos pedido de DESISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DE
PROPOSTA, encaminhado pela EMPRESA PREVENFIO,
eventos 0948044, 0948046, no dia 16/09/2021, um dia após o
encerramento da sessão Pregão 38/2021.

Pelo exposto, soliciamos, sendo da aquiescência de
V.Sª, autorização para reabertura do certame, itens 01,02, e
03, consequentemente, recusando as propostas apresentadas
pela empresa requerente, sem prejuízo da abertura de
procedimento administrativo para aplicação de sanção,
conforme prescreve o edital e a legislação de regência do
Pregão Eletrônico.

Respeitosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/09/2021, às 13:20, 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
0948047 e o código CRC 4E153F8B.

0005097-42.2021.6.02.8000 0948047v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. a informação

trazida pelo sr. Pregoeiro no despacho 0948047, dando conta do pedido de
desistência de proposta encaminhada pela EMPRESA PREVENFIO
(eventos 0948044 e 0948046) no Pregão Eletrônico nº 38/2021, certame que
objetiva a aquisição de material de manutenção para equipamentos de
climatização do tipo split para atender a demanda das unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas.

Em razão disso, se faz necessária autorização para reabertura do
certame com a recusa das propostas apresentadas pela aludida empresa, sem
embargo da abertura de procedimento administrativo para aplicação de
sanção, conforme prescreve o edital e a legislação de regência do Pregão
Eletrônico.

Com essas considerações, concluo os autos a V. Exa. para a
necessária e competente de liberação, com a recomendação, s.m.j., de
que seja concedida autorização para a reabertura do certame, itens 1, 2 e 3,
com a recusa das propostas apresentadas pela empresa requerente, sem
prejuízo da eventual abertura de procedimento administrativo para aplicação
de sanção, conforme prescreve a legislação de regência.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/09/2021, às 18:00, 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
0948406 e o código CRC 4F6D5D0E.
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PROCESSO : 0005097-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : sad
ASSUNTO : Autorização. Repetição. Certame Licitatório.

 

Decisão nº 2197 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral no evento SEI 0948406, com fulcro no Despacho PREG
S E I 0948047, noticiando o pedido de desistência de
proposta encaminhada pela EMPRESA PREVENFIO
(eventos 0948044 e 0948046) no Pregão Eletrônico nº 38/2021, que
objetiva a aquisição de material de manutenção para equipamentos
de climatização do tipo split , visando atender a demanda das
unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, AUTORIZO a
reabertura do certame, itens 1, 2 e 3, com a recusa das propostas
apresentadas pela aludida empresa, sem embargo da abertura de
procedimento administrativo para aplicação de sanção, conforme
prescreve o edital e a legislação de regência do Pregão Eletrônico.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
a adoção das providências administrativas que se revelem
necessárias ou recomendáveis à consecução do feito.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/09/2021, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951064 e o código CRC 07A147BD.
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
 
 
Diante da Decisão 2197, 0951064, encaminho os

presentes autos para:
 
a) SLC, para ciência e demais providências; e,
 
b) Pregoeiro, para continuidade do certame.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2021, às 19:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951112 e o código CRC 7E547175.
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
Srª Chefe SLC.
 
Considerando a determinação do Excelentíssimo

Sr. Desembargador Presidente desta Corte Eleitoral, evento
sei nº 0951064, informo que  o Pregão 38/2021, itens 01,02 e
03,  foi agendado a reabertura em ATA
COMPLEMENTAR para o dia 04/10/2021 às 14horas, horário
de Brasília.

 
Atenciosamente. 
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/09/2021, às 16:38, 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
0951579 e o código CRC D9315405.
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
À CPREG,
Sr. Pregoeiro, informo que procedi à publicação da

Decisão da Presidência, bem como do Despacho PREG, no
Portal da Transparência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 29/09/2021, às 17:57, 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
0951741 e o código CRC A6F2DBDC.
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:̀[�G�>��>TFXOQ

Ga=@<D@H>cC
?@H�C>�

PW�FP�TPTF
FW�FP�VS

ICL�C�HcC>?H@H>=L�EC>c=>HL=�C>C>�C@L=�=cC@>:�]̂YG�>:�]̂YG�:�̀ Nb>:>Y[NZ]̀ Nb
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�]�ĝfij̀ �E��[ELU�LMXULQPWU
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T@S<TŜT̂ <
<_>@?>̂^

Bb3gK84\83Y42;K\;K56Ya4g3\b;UKG;b7c;>K7b3gK84\83Y42;

nopqrst

upvwxyz{|rKM}dK[3i[7a3[4\b3

upvwxyz{|s~|q��pqp�o�xrKM}dK[3i[7a3[4\b3PKb7h;>K@<T4PK4hY7849:;>Kd7db3g4K23K4[K8;\2787;\42;K83\b[4YP
4h[3d3\b49:;>K�;b75:;

�x�o�qp�o|suy�pxp�wy��|rsI7h;KBKXKQ4[b787h49:;KL�8Y6d7c4K23KGLSLQQSL�67h4[424

���yw��y�y���psupwxpo|s����rsC:;

���yw��y�y���ps��x�pqs�ps�xp�px��wy�rsC:;

����oy���prK<T ��y���ps�ps�|x�pwyqp�o|rK�\72423

���|xs���yq|s�wpyo��p�rsF]K@U=@=P@TTT n�opx���|s���yq|sp�oxps���wpvrKX

�yo��z{|rKJ4\83Y42;K\;K56Ya4g3\b;

��p�o|vs�|snopq

��p�o| u�o� ��vpx��z�pv

H25627842;
<?STAŜT̂ <
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JL[ ]̂I[Zc̀LTYRY[mYJK]KJ̀Z]�_̀IJK_YKFIJILcKI_TYFI�[Z̀]LYIc̀Z]cLYMYMmq�
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5089 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  

0941505

 

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
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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 conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0943203.

OBS A EMPRESA PREVENFIO REQUEREU DESISTÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA, DEFERIDA PELO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE, EVENTO SEI 0951064,
RESULTANDO A REABERTURA DO PREGRÃO 38, RECUSA DA
PROPOSTA DA EMPRESA PREVENFIO. 

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  0946187

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 GERAIS: TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA , NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA
EMPRESA FLORA ITENS 04 e 05  0946184

17 – Consta consulta ao Cadin? X  REDICAL EMPRESA FLORA ITENS 04 E 05, V. DOC 0946202

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  DECLARAÇÕES 0946181
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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

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 VER DOCUMENTO ANEXO AO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO ITEM 16

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  COMPLEMENTAR 01 ASSINADA PELO PREGOEIRO
ELETRONICAMENTE, RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO
EQUIPE DE APOIO DO SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO DE
BARROS NETO 0946197

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  ADJUDICAÇÃO ITENS  04 e 05, OS DEMAIS FORAM
CANCELADOS NA ACEITAÇÃO DOC. 0954521

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0941511

Resultado Fornecedor - 0954523

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/10/2021, às 14:31, 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
0954525 e o código CRC ABA69D4E.

0005097-42.2021.6.02.8000 0954525v5

Informação 5089 (0954525)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 265



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005097-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : sad
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1208 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Retornem os autos a esta Assessoria Jurídica para
fins de análise do resultado do Pregão Eletrônico nº 38/2021,
objetivando a aquisição de material de manutenção para
equipamentos de climatização do tipo split, conforme termo
de referência (0917055), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0922047), cuja análise de regularidade já
havia sido procedida por meio do Parecer 1136 (0947632).

 
Reaberto o certame a pedido do Pregoeiro

(Despacho PREG 0948047), por meio da Decisão 2197
(0951064), os itens 1, 2 e 3 outrora adjudicados restaram
cancelados no novo julgamento, restando válida apenas a
adjudicação dos itens 4 e 5, à Empresa REFRIGERAÇÃO
FLORA LTDA, CNPJ nº 05.780.938/0001-95, pelo valor de R$
9.845,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais),
conforme Resultado por Fornecedor constante do evento SEI
nº 0954523.

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 38/2021, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0954523), tendo como
licitante vencedor dos itens 4 e 5, a Empresa REFRIGERAÇÃO
FLORA LTDA, CNPJ nº 05.780.938/0001-95, pelo valor total
de R$ 9.845,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e cinco
reais).

 
Registro, por oportuno que os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8,

9 e 10  foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de
Julgamento, conforme nos faz ver o Termo de Adjudicação
constante do evento SEI nº 0954521.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 05/10/2021, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954810 e o código CRC E5E710AC.
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando a aquisição

de material de manutenção para equipamentos de climatização
do tipo split, conforme termo de referência (0917055),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (0922047)

 
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1208 (0954810),
submeto o presente procedimento à superior consideração
de Vossa Excelência, para os fins de homologação do Pregão
Eletrônico nº 38/2021, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0954523), tendo como licitante vencedor dos
itens 4 e 5, a Empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ
nº 05.780.938/0001-95, pelo valor total de R$ 9.845,00 (nove
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

 
Registro, por oportuno que os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8,

9 e 10  foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de
Julgamento, conforme Termo de Adjudicação (0954521).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 05/10/2021, às 22:06, 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
0954864 e o código CRC 998DAA59.
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PROCESSO : 0005097-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 38/2021. Aquisição de Material de manutenção para equipamentos de climatização do tipo
split.

 

Decisão nº 2337 / 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 do Parecer nº 1208/2021 (0954810), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 38/2021, cujo
objeto é a aquisição de material de manutenção para equipamentos
de climatização do tipo split, conforme termo de
referência (0917055), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0922047).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, A U T O R I Z O a contratação
da empresa  REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ nº
05.780.938/0001-95, pelo valor total de R$ 9.845,00 (nove mil,
oitocentos e quarenta e cinco reais),  conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0954523), tendo como licitante vencedor dos itens 4
e 5.

Registro, por oportuno que os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 
foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, conforme
Termo de Adjudicação (0954521).

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/10/2021, 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
0955306 e o código CRC 91407D58.
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ZPQJHS[JQJWSWAD_SÌABDWADaIAVAIbRHJSCD��

cdSR@JWSWAC��� eRJWSWADWADVMIRAHJBAR@MC�=���	��

fSQMID_ghJBMDZHAJ@giAQCD�������������� ?R@AIiSQMD_jRJBMDAR@IADkSRHAGC�"

lJ@dSKLMC�<���
��	��

�
ZWqdWJHSWMDPSISC��'%�(-'�+�+)�%.)�+�.,/+�rDPAQMDBAQsMIDQSRHADWA����������������

>
miAR@MGDWMD?@AB

miAR@M FS@S nMBA o[GAIiSKpAG

+������	��
�! �� ����
����1���

"
+������	����������#���	�#��#�$�	��%������������'%�(-'�+�+)�%.)�+
.,/+���&0 �&%���!�12����2 ����"�!��*�
3���
	������������������

<���
��	��
�1 �� ����
������!1

0)6'��(�+�/)
+�+=0)�'�6(.�+

Termo Homologação - PE 38/2021 (0956327)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 271



�
�������

��	
�����������

��	
�������������������������  �!��"����#�"���$%� &%'()��$%�*�"(+���,()%-.�/���$)&%�)��#(&"�0���)��12345
#(&&�4()%.

6������������7����
��8���9�'%�:�;� (&"�#�'(<=%�*>#�?��0(�)���*@*  @*A?�'(&()(

B���
�C���8�8����
�����DEDF��G=%

B���
�C���8�8��H��I���8��J��7��K�
����G=%

LM����8�8���NO P��8�8��8��7����
��������Q$�)()�

R�����HST����B
���SU�����V�1WX5YOOO �����U����HZ�����������[��
�	��;

\��M�����]%̂ %�%4()%

�
B8_M8�
�8���������*̀�:�*��/�a�̀ba���b9c��d���������e������
��8���V�1125OOOO�.

�
fU����	�8������

fU���� ���� g��� hC	��U�i�	

�)j?)�#()%
N2@Ok@lOlN
N1m3YmON

;
�)j?)�#(<=%��̂ �4&?'%�)(�'&%'%�"(.�̀%&$�#�)%&m��*̀�:�*��/�a�̀ba��
b9c�5�/G n@/ ̀m�O2.YXO.k3X@OOON;k25����o%&��($#�m��V�1125OOOO

]%̂ %�%4()%
OY@NO@lOlN
Nkm3NmNl

nap*��:/��ca
���Qna�*�p:bq�

�
������r

��	
������ �<(����(#���s&�%��('(&��o%�(&�#%$)�#�%$()%

��	
������������������� �<(����(#���s&�%��('(&��o%�(&�#%$)�#�%$()%5�"�'%m�"?+%���'%$j%�%5�̂ ("�&�(�m���'%$j(5
#%̂ '&�̂�$"%m�l�̂ 5�#(&(#"�&t�"�#(��()�#�%$(��m�)�û �"&%��$"�&$%�N�N5Xv
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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 outubro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais medidas cabíveis.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2021, às 19:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956328 e o código CRC 1442DB08.

0005097-42.2021.6.02.8000 0956328v1

Despacho GSAD 0956328         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 274



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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0956328).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/10/2021, às 20:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956336 e o código CRC EE1B7C1C.

0005097-42.2021.6.02.8000 0956336v1

Despacho COFIN 0956336         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 275



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 368/2021 - RO 695.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 08/10/2021, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956750 e o código CRC 652D3593.
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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 outubro de 2021.
À COFIN.
Senhor Coordenador.
 
De acordo com a Decisão 2337 (0955306), os itens

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, relativos ao Pregão Eletrônico nº
38/2021 (0946197) foram cancelados. Destarte, indagamos se
o saldo remanescente da Reserva de Crédito - ND 425
(0924098), no valor de R$ 11.102,87, deverá ser mantido ou
poderá ser cancelado.

 
     Respeitosamente.                     

                                                                                               
    
                                                                                

 

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 08/10/2021, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 08/10/2021, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956751 e o código CRC 8B3D7D00.

0005097-42.2021.6.02.8000 0956751v1
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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: 05.780.938/0001-95 DUNS®: 897700341
Razão Social: REFRIGERACAO FLORA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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 13/02/2022
FGTS 24/10/2021
Trabalhista Validade: 22/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/11/2021
Receita Municipal Validade: 25/11/2021

V - Qualificação Técnica

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: 08/10/2021 11:52 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Anexo SICAF (0956853)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 278
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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 outubro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0956750),

registro minha assinatura no empenho 2021NE368, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Ao mesmo tempo, em resposta ao despacho  SGO
(0956751), entendo pela necessidade de cancelamento, porém, por
zelo, encaminho a essa SAD para deliberação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/10/2021, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957038 e o código CRC 949ACB16.

0005097-42.2021.6.02.8000 0957038v1
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08/10/2021 14:56 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6688742 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 08/10/2021 14:56:28
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6688742
   Data prevista de publicação: 13/10/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13906432 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 38-2021 -
REFRIGERACAO FLORA LTDA.rtf

fe715f7ee6962817
68f7a3ae6990c438 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20

Comprovante envio aviso homologação publicação DOU (0957127)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 280



Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/10/2021 16:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 368

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 IEF MANPRE

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

08/10/2021 Ordinário 0005097-42.2021.6.02 - 9.845,00

05.780.938/0001-95 REFRIGERACAO FLORA LTDA

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO
SPLIT.
DECISÃO 2337 (0955306). CERTIDÃO RESULTADO FORNECEDOR (0954523). PREGÃO 38/2021 (0946197).
PROPOSTA COMERCIAL (0941511).

-

-

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

DONA LAVINIA BRASIL GRO 83 SAO CONRADO

CEP

37410-001

Município

TRES CORACOES MG

UF Telefone

3231-1986 (CONTADOR).

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

08/10/2021 16:40:00
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 368/2021 (0957207)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 281



Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/10/2021 16:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.845,00

Total da Lista

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

001 9.400,00GÁS R141-B. CILINDRO DESCARTÁVEL DE 13,6KG, CARREGADO.
MARCA: DUGOLD ECOMATE.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

08/10/2021 Inclusão 10,00000 940,0000 9.400,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 445,00GÁS MAPP (METIL ACETILENO PROPADIENO ESTABILIZADO).
CILINDRO DESCARTÁVEL. MARCA: DUGOLD.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

08/10/2021 Inclusão 10,00000 44,5000 445,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

08/10/2021 16:40:00

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

08/10/2021 13:18:21

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

08/10/2021 16:40:00
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, 08 de outubro de 2021.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho

(doc. 0957207) ao fornecedor e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2021, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957208 e o código CRC 7BF4D0F9.

0005097-42.2021.6.02.8000 0957208v1
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E-mail - 0957245

Data de Envio: 
  08/10/2021 20:26:41

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@refrigeracaoflora.com.br
    joaopaulo@refrigeracaoflora.com.br

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 368 /2021 PROC SEI Nº 0005097-42.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 12h30 às 18h30 e, às sextas-feiras, das 7:30h às 13h30.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636

Anexos:
    Nota_0957207_NE_070011_2021NE000368_v002_05780938000195_20211008164022.pdf

E-mail SEALMOX 0957245         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 284



���������������� �		
�����������	���������������������	������������ !"# �#$%�!�&'(���&����')���	� �'*+��������,'%���-

�		
�����������	���������������������	������������ !"# �#$%�!�&'(���&����')���	� �'*+��������,'%����./�� ���

012 34546789:46;8<=>?@67?A?BA86CD484E89:4FA?GABH?A8=84G:4A8I=4JIKAL

MNON2 PQ<R4<B46SI6T8U8:=8<R?P6C8<R4<B4=8U8:=8<R?FRA?V8:ID9@IKAL

0NWN2 XXYXZY[Z[X6XX\X]6Q̂

_̀ àbWc2
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Nº 193, quarta-feira, 13 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRETORIA DO FORO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 4/2021

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
29/09/2021, .Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2021, às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/10/2021, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora
de serviço de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis que compõem
o acervo imobiliário à disposição da DIRETORIA DO FORO DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃOJUDICIÁRIA
MILITAR (1ª CJM), a exemplo das instalações físicas do Edifício-Sede da 1ª CJM.

JORGE MARCOLINO DOS SANTOS
Diretor do Foro

(SIDEC - 08/10/2021) 060028-00001-2021NE000109

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 60028

Nº Processo: 001030/21-01.001. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços continuados de gerenciamento de fornecimento de combustíveis (gasolina comum
e etanol hidratado), sob demanda, com disponibilização de sistema informatizado de
gerenciamento e administração de despesas em plataforma web (internet) e tecnologia de
pagamento por meio de cartão magnético ou superior, visando atender à frota de veículos
oficiais utilizados pela Diretoria do Foro e Auditorias da 1ª CJM, pelo período de 12 meses..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/10/2021 das 13h00 às 16h00. Endereço: Praia Belo
Jardim, 555 - Galeão, Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/60028-5-00013-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 13/10/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/10/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Observa-se que o legislador
previu período de convivência entre a Lei nº 14.133/2021 e o da Lei nº 8.666/993. Nesse
entendimento, registre-se que, no presente certame, existe a previsão, somente, da
aplicação da Lei nº 8.666/993, considerando que a aplicação combinada desses regimes é
vedado pela nova Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021). A licitante deve
indicar o percentual da sua Taxa de Administração, conforme Modelo de Proposta - Anexo
III do edital..

JORGE MARCOLINO DOS SANTOS
Diretor do Foro

(SIASGnet - 08/10/2021) 60028-00001-2021NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento
Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo Conselho
Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo Conselho de
Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006. Processo
Administrativo PAe 0003326-34.2015.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Segundo Termo Aditivo ao
Credenciamento: 052/2008 (13981916), Credenciado: Urocentro Centro Urológico de
Brasília Ltda. Objeto: incluir no Termo de Credenciamento 052/2008, como Cláusula Sexta,
com a devida renumeração a partir desta, disposições atinentes à proteção de dados pelas
Partes. Vigência desde 08/10/2021. Data da Assinatura 08/10/2021. Assina pelo TRF 1ª
Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Eraldo Pinheiro
Pinto, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: MED-RIO Check-up Medicina Preventiva Ltda.; Objeto:
Prestar serviços de exames clínicos, na modalidade check-up em saúde, em um mesmo
turno (manhã ou tarde) e local, contando com várias especialidades médicas e estrutura
laboratorial e de imagem; Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19;
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 082/2021; Crédito Orçamentário: Natureza
da Despesa: 33.90.39.50; PTRES: 168.407 - TRF2 e 168.306 - Seções Judiciárias RJ e ES;
Valor GLOBAL do Contrato: R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais); Data da assinatura:
30/09/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2021/00155; Contrato n.º TRF2-CON-2021/00057.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0017046-09.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.007.11.2019 ao
Contrato nº 04.007.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., CNPJ nº
58.408.204/0001-46; Objeto: formalização da redução dos serviços de higienização,
desinfecção e análise bacteriológica do reservatório de água dos sprinklers em 1/3 do item
1 dos reservatórios inferiores, a partir de 11/04/2019 e prorrogação pelo período de 30
meses do prazo de vigência, a partir de 11/10/2021; Fundamento Legal: arts. 57, inciso II
e 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e nas Cláusulas Sexta e Décima Primeira do
Contrato; Data de assinatura: 07/10/2021; Vigência: 30 meses, a partir de 11/10/2021 até
10/04/2024; Valor Total: R$ 17.350,20; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico n°
012/2018; Signatários: pelo Contratante, a Sra. Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-
Geral, em exercício e, pela Contratada, Sr. José Aparecido Soares de Campos, Sócio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0039736-61.2020.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 05.018.12.2020 ao
Contrato nº 05.018.10.2020; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA .,
CNPJ nº 26.365.896/0001-04; Objeto: retomada da execução do Contrato nº
05.018.10.2020 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por meio do
Termo Aditivo nº 05.018.11.2020; Fundamento Legal: §2º do art. 57 e §5º do art. 79
da Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 07/10/2021; Vigência: 65 dias a partir de sua
assinatura; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico SRP nº 026/2019 do Comando
da 11ª Brigada de Infantaria Leve - Brigada Anhanguera - Exército Brasileiro -
Ministério da Defesa; Signatários: pelo Contratante, a Sra. Andrea Dias Gomes de
Kerbrie, Diretora-Geral, em exercício e, pela Contratada, o Sr. Diego Felipe Campos
Gonçalves, Diretor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0039736-61.2020.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 05.017.12.2020 ao
Contrato nº 05.017.10.2020; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E
INTERIORES LTDA., CNPJ nº 09.813.581/0001-55; Objeto: retomada da execução do
Contrato nº 05.017.10.2020 que se encontrava suspenso por tempo indeterminado por
meio do Termo Aditivo nº 05.017.11.2020; Fundamento Legal: §2º do art. 57 e §5º do art.
79 da Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 07/10/2021; Vigência: 65 dias a partir de sua
assinatura; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico SRP nº 026/2019 do Comando da
11ª Brigada de Infantaria Leve - Brigada Anhanguera - Exército Brasileiro - Ministério da
Defesa; Signatários: pelo Contratante, a Sra. Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-Geral,
em exercício e, pela Contratada, a Sra. Gilvan Pereira Campos, Diretora Comercial.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 40/2021

O TRF 5ª Região torna público que o objeto d o Pregão Eletrônico nº 40/2021
(Processo Administrativo Virtual nº 0003425-73.2021.4.05.7000) - contratação de empresa
para o fornecimento de materiais de consumo odontológico (Pedido 2) para o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região - foi adjudicado e homologado em favor das empresas:
HOSPITALARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI ME (CNPJ nº 18.063.588/0001-98),
para os lotes 01 e 02, com os valores de R$ 1.024,00 (um mil e vinte e quatro reais) e R$
1.758,00 (um mil e setecentos e cinquenta e oito reais), respectivamente; CIRURGICA
BIOMEDICA - EIRELI (CNPJ nº 11.215.901/0001-17), para o lote 04, com o valor de R$
5.546,90 (cinco mil e quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/10/2021) 090031-00001-2021NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1° Aditivo ao Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel nº 01/2021. Cedente: TRF
5ª Região. Cessionária: Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, CNPJ n°
05.441.804/0001-40 PAV n°0002825-52.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Promover
alteração do Termo de Cessão de Uso nº 01/2021, conforme previsão contida na Cláusula
Quinta, para prorrogar por 03(três) anos o prazo de vigência da cessão dos bens móveis
(Revólveres)com fundamento nos arts. 58, inc. I, e 65, incs. I, alíneas a e b, e II, e § 1º, da
Lei 8.666, e nas cláusulas nona, subitem 9.2.4, e décima quinta do instrumento
contratual.Conforme previsão contida no item 7.1, da Cláusula Sétima, com fundamento no
art.57, II da Lei 8.666/1993. Vigência: O prazo de vigência deste Termo Aditivo será por
03(três) anos, contados a partir da data da assinatura. Assinatura: 05/10/2021. Assinam:
Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião, e Juiz Federal,
Diretor do Foro Cláudio Kitner, Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Processo SEI nº 0001334-60.2021.6.01.8000. Nota de empenho: 2021NE00244, emitida em
05/10/2021. Contratada: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ - 02.543.216/0011-09).
Objeto: Fornecimento de 06 (SEIS) Servidor Rack. Valor: R$ 780.000,00 (setecentos e
oitenta mil). Fundamento legal: art. 15 da Lei nº 8.666 c/c Decreto 7.892/2013. Ação:
10.14102.02.122.0570.20GP.0012. Plano interno: INV EQUTIC. Natureza da despesa:
44.90.52.43. Autorizado por FRANCISCO DJALMA DA SILVA, Presidente do TRE-AC R E .

Processo SEI nº 0001334-60.2021.6.01.8000. Nota de empenho: 2021NE000245, emitida
em 05/10/2021. Contratada: COMPWIRE INFORMÁTICA (CNPJ - 01.181.242/0002). Objeto:
Fornecimento de 02 (dois) Switch Core 24 Portas. Valor: R$ 52.860,74 (cinquenta e dois mil
oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Fundamento legal: art. 15
da Lei nº 8.666 c/c Decreto 7.892/2013. Ação: 10.14102.02.122.0570.20GP.0012. Plano
interno: INV EQUTIC. Natureza da despesa: 44.90.52.37. Autorizado por FRAN C I S CO
DJALMA DA SILVA, Presidente do TRE-ACRE.

Processo SEI nº 0001334-60.2021.6.01.8000. Nota de empenho: 2021NE00246, emitida em
05/10/2021. Contratada: BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI, (CNPJ - 34.897.352/0001-03). Objeto: Fornecimento de 01 (um)
SWITCH SAN 24 PORTAS. Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Fundamento legal: art. 15
da Lei nº 8.666 c/c Decreto 7.892/2013. Ação: 10.14102.02.122.0570.20GP.0012. Plano
interno: INV EQUTIC. Natureza da despesa: 44.90.52.37. Autorizado por FRAN C I S CO
DJALMA DA SILVA, Presidente do TRE-ACRE.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021

Processo Administrativo SEI nº 0005097-42.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 06/10/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 38/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de manutenção para equipamentos de climatização do tipo split, e
autorizou a contratação da empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ nº
05.780.938/0001-95, vencedora dos itens 4 e 5, pelo valor total de R$ 9.845,00 (nove mil,
oitocentos e quarenta e cinco reais); Registrando-se que os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 do
certame foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tudo com arrimo no art.
4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93.

Maceió-AL, 8 de outubro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Em substituição

Publicação no DOU, da homologação do Pregão 38/2021 (0960541)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 287

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


Nota Fiscal 3565-REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA. (0962504)         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 288



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 SMR,
Informamos que recebemos, nesta data, através da

NF 0962504, 11 volumes contendo gás de refrigeração e
maçaricos, estando esses materiais disponíveis para atesto.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 20/10/2021, 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
0962505 e o código CRC 030E54EF.

0005097-42.2021.6.02.8000 0962505v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Solicito com a urgência que o caso requer a

designação de Portaria de gestão e fiscalização, conforme o
item 11 do Termo de referência 0917055, devidamente
aprovado pela SAD (0922047), visto que esta setorial
procederá a elboração do Termo de Recebimento Provisório
SMR, atuando com agente de fiscalização na contratação em
apreço, já que o referido material já foi entregue no
Almoxarifado 0962505 e vistoriado pelos artífices de
refrigeração no dia de hoje (26-10-2021).

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto os autos para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 26/10/2021, 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
0965631 e o código CRC 6D6DF757.

0005097-42.2021.6.02.8000 0965631v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº: Sem instrumento contratual.

NOTA DE EMPENHO: 2021NE000386 (0957207)

CONTRATADO: REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA. - CNPJ nº  05.780.938/0001-95.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento dos itens 04 e 05 do Pregão Eletrônico
Nº 00038/2021, constantes do Termo de Referência (0917055) e do Edital do Pregão
Eletrônico nº 38/2021 (0934581).

Senhor Gestor,

Comunico-lhe que o recebimento provisório do objeto da nota de empenho acima
especificada ocorreu em 26/10/2021, após vistoria dos técnicos em refrigeração da
SMR no galpão do Almoxarifado, e agora ratificado, por este subscritor,  com base nas
entregas efetuadas corretamente, em quantidade e qualidade dos materiais neste mês
de OUTUBRO / 2021, conforme descrito em Nota Fiscal nº 3565 (0962504), os quais
foram devidamente entregues, respeitando todas as cláusulas pactuadas na
contratação.

Saliento que o recebimento definitivo do objeto contratado ocorrerá em prazo não
superior a 90 (noventa) dias, desde que não haja pendências técnicas e/ou
administrativas.

 

NOTA FISCAL: 3565

EVENTO: 0962504

ITEM: Itens  04 e 05 do Pregão Eletrônico nº 38/2021.

DESCRIÇÃO: Entrega de materiais em consonância com as especificações e
quantidades.

QUANTIDADE: Conforme as constantes na Nota Fiscal nº 3565 (0962504).

VALOR A PAGAR: R$ 9.845,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

OBSERVAÇÃO:  
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Entrega dentro do prazo de 30 dias do Termo de Referência (item 5 0917055):

                 Confirmação de recebimento - 0957421 - 11 de outubro de 2021.

                 Entrega dos Materiais - 0962505 - 20/10/2021 - SEALMOX.

                                                       Análise das especificação pela SMR - 26 de outubro
de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 26/10/2021, 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
0965643 e o código CRC 9DEE55E0.

0005097-42.2021.6.02.8000 0965643v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2021.
Tendo em conta o baixo valor e a natureza da

aquisição, cuja contratação se aperfeiçoa com a entrega, o
recebimento e o pagamento do material, entendemos que as
unidades envolvidas podem desempenhar suas atribuições
independentemente da emissão de ato de gestão, posto que o
material é entregue no Almoxarifado e o recebimento e
pagamento dependem do atesto da área demandante.

Dessa forma, remeto os autos à SMR e à
SEALMOX, para as necessárias providências no âmbito de
suas respectivas atribuições regulamentares.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2021, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965756 e o código CRC B17B2B55.

0005097-42.2021.6.02.8000 0965756v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2021.

À SEIC,

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 26/10/2021, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965775 e o código CRC 347ECC6C.

0005097-42.2021.6.02.8000 0965775v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
As competências destas setorial, como agente de

fiscalização na contratação em apreço, nos termos do item 11
do Termo de referência 0917055, devidamente aprovado pela
SAD (0922047), já foram exautidas, após a emissão do Termo
de Recebimento Provisório 0965643, após vistoria in loco no
almoxarifado, dos artífices de refrigeração no dia 26-10-2021.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto os autos para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 28/10/2021, às 08:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966565 e o código CRC B8490793.

0005097-42.2021.6.02.8000 0966565v1
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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 08/11/2021, 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
0970387 e o código CRC 540C3B7D.

0005097-42.2021.6.02.8000 0970387v2
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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 novembro de 2021.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Com as devidas vênias, solicitamos de V. Sª que

interceda junto à unidade demandante, para que seja efetuado
o recebimento definitivo dos materiais (NLP), visto tratar-se
de ato específico da gestão, que neste caso de aquisição
de material de consumo de uso específico daquela unidade, é
claramente definido pelo regulamento da secretaria, como
parte das atribuições da unidade demandante.

Reforçamos nosso argumento, reportando-nos ao
despacho do Sr. Diretor Geral, evento SEI 0964998, de
tratativa a esta similar, no qual cita que:

"...tendo em vista as razões elencadas no
despacho SEALMOX 0957959, oriento ao sr.
Secretário de Administração que, doravante, as
indicações/designações de gestão de assuntos afetos
à manutenção predial observem a necessária
pertinência ao objeto da contratação, na forma
determinada pelo § 1º do art. 17 da Res. TRE-AL
15.787/2017. 
Dessa maneira, oriento a remessa dos autos à
Secretaria de Administração para ciência e
continuidade do feito, comunicando o
encaminhamento ora conferido às unidades
envolvidas na controvérsia."

Consignando que aqui se trata de aquisição
imediata, não sendo pois necessária a indicação de gestor,
sendo a aquisição de responsabilidade da unidade
demandante, e ainda não haver ato administrativo de
designação de gestão contratual, a confecção da NLP
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restringe-se à unidade demandante.
Após o recebimento definitivo (NLP) pela unidade

demandante, retornem os autos a esta SEALMOX, para que
possamos efetuar o recebimento no sistema ASI, módulo
ALMOXARIFADO, de controle de materiais de consumo.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 11/11/2021, às 20:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/11/2021, às 22:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 12/11/2021, às 08:04, 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
0971504 e o código CRC A29D7295.

0005097-42.2021.6.02.8000 0971504v1

Despacho SEALMOX 0971504         SEI 0005097-42.2021.6.02.8000 / pg. 299



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5886 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

À SMR.
Senhor Chefe,
Os autos tiveram como objeto a " Aquisição imediata de material

de manutenção para equipamentos de climatização do tipo split, para ações de
limpeza, tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar" (v.
docs. 0917051 e 0917055).

Uma vez entregue o material na Seção de Almoxarifado (v. doc.
0962505), essa unidade demandante procedeu o recebimento provisório
(atesto), conforme documento 0965643.

Por fim, encaminhei os autos às unidades envolvidas (SEALMOX e
SMR) para as necessárias providências no âmbito das respectivas atribuições,
posto que o material é entregue na SEALMOX e o recebimento e o pagamento
dependem do atesto da área demandante.

Nos autos, a SMR procedeu o recebimento provisório enviou os
autos à SEALMOX para o recebimento definitivo e a emissão da respectiva
Nota de Liquidação e Pagamento (NLP).

A SEALMOX, considerando que o material adquirido trata-se de
uso específico da unidade demandante, cabe àquela unidade (SMR/COSEG)
emitir o recebimento definitivo e, por conseguinte, a expedir a NLP.

No ponto, a argumentação da SEALMOX tem amparo no
Regulamento da Secretaria deste Tribunal (v. Art. 71, V, da Resolução TRE/AL
Nº 15.904, de 9 de julho de 2018), por se tratar de objeto de uso restrito à SMR
e, ainda, há de se considerar que o contrato se exaure com
a/o entrega/recebimento do objeto adquirido e o pagamento imediato,
de modo que os recebimentos provisório e definitivo devem se
concentrarem na unidade demandante, dado que o material é de uso
exclusivo da unidade.

Posto isto, faço remessa dos autos essa seção para recebimento
definitivo do material e expedição da Nota de Liquidação e Pagamento (NLP)
pelas razões expostas.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/11/2021, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973886 e o código CRC 47F17B56.

0005097-42.2021.6.02.8000 0973886v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO - NLP

RECEBIMENTO DEFINITIVO - GESTÃO

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de
2021.

 

1. Contrato nº  - Não se aplica.                                                                                        
  

1.1 Vigência do Contrato: Intrega imediata.

2. Nota de Empenho (2021NE000368)                                                                            
 

2.1 Saldo da NE após Liquidação: R$ 00,00 (...)

3. Contratado(a)  REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA.                                                              
                          

3.1 CPF/CNPJ - 05.780.938/0001-95

4. Valor Bruto a Pagar (R$): 9.845,00

 

5. Os documentos anexados ao processo específico apresentam-se dentro das
formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa realizada? - SIM

Nota Fiscal - 3565  / 0962504

SICAF (Ver eventos 0956853 e 0975302)

SIMPLES - ( evento 0975307)

ASI -

 

6. Observações: O material fora entregue inteiramente de acordo com o requerido.
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7. ATESTO CONJUGADO (Quando o servidor responsável pelo atesto do objeto
contratado for o próprio gestor ou para fins de recebimento definitivo).

 

Objeto do atesto: Fornecimento de Itens de Material de Manutenção de Bens Móveis -
Consumo.

 

Declaração: Por relevante, smj, a presente tramitação destes se nos parece, nalgum
ponto, inconsequente; visto que a confecção / elaboração do documento Nota de
Liquidação e Pagamento exige informações e / ou dados que, somente no passo
seguinte, após a entrada e registro no ASI, se farão disponíveis.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 18/11/2021, às 14:12, 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
0974883 e o código CRC 7EB2E3D4.

0005097-42.2021.6.02.8000 0974883v5
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.780.938/0001-95
Razão Social: REFRIGERACAO FLORA LTDA
Endereço: AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI 83 / SAO CONRADO / TRES CORACOES / MG / 37410-000

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 Serviço - 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: 02/11/2021 a 01/12/2021
Certificado Número: 2021110201412376081806
Informação obtida em 18/11/2021 14:04:45

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

Visualizar

Voltar
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/duvidasfrequentes.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/duvidasfrequentes.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
http://www.caixa.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Nota de Recebimento
Órgão:

18/11/2021 16:04:25

U.G.:
Almoxarifado:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA
Código da Nota: 2021/000087 Data de Recebimento: 20/10/2021 Data de Atesto: 18/11/2021 Finalidade: 01 - ESTOQUE
Fornecedor: 05.780.938/0001-95 - REFRIGERACAO FLORA LTDA
Documentos: 001 - EMPENHO 2021NE000368 08/10/2021 003 - NOTA FISCAL 3565 14/10/2021 002 - PROCESSO DE ENTRADA 0005097-42.2021.6.02 14/07/2021

Item Material U.M. Lote Validade Finalidade
da Compra

Finalidade
do Estoque Endereço Qtde. Preço

Unitário Total

1 200002824 - CILINDRO DE GAS R141-B DESCARTÁVEL DE
13,6KG CARREGADO UN ESTOCÁVEL ESTOCÁVEL A 01 10,00 940,00 9.400,00

2 200001790 - CILINDRO DE GAS MAPP (REFIL DE MACARICO) UN ESTOCÁVEL ESTOCÁVEL ALMOX2_PA
LETE_D_07 10,00 44,50 445,00

TOTAL: 9.845,0020,00

Resumo Contábil
TotalQtde.Conta

115610104 - GAS ENGARRAFADO 20,00 9.845,00

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA Seção de Almoxarifado

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: _____/_____/_________.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  19/11/21  09:47     NS                               USUARIO : LENILDA        
  DATA EMISSAO      : 18Nov21   VALORIZACAO : 18Nov21  NUMERO  :
2021NS004057   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 05780938/0001-95 - REFRIGERACAO FLORA LTDA                
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000888            DATA VENCIMENTO  : 24Nov21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
PARA EQUIPAME
  NTOS DE CLIMATIZAÇÃO PERTENCENTES AO TRE/AL+PREGÃO 38/2021.
PROCESSO PRINCIPAL
  SEI 000005097-42.2021.6.02.8000. NOTA FISCAL 35659 DE
14/10/2021.COMPETÊNCIA:
  OUTUBRO/2021.                                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                 
                                                                               
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541409 2021NE000368                   115610100 33903004                   
                                           331110300                    9.845,00
  02 401002 2021NE000368                             33903004                   
                                                                        9.845,00
  03 521214 2021NE000368                   213110400 33903004                   
                                                                        9.845,00
  04 551001 2021NE000368                   115610100 33903004                   
                                                                        9.845,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 28730798434 -  LENILDA           UG : 070011   18Nov21   18:55  
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  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por LENILDA DA PAZ BARROS, Técnico
Judiciário, em 19/11/2021, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975526 e o código CRC 6144C489.

0005097-42.2021.6.02.8000 0975526v6
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SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  19/11/21  10:26     NS                               USUARIO : LENILDA        
  DATA EMISSAO      : 19Nov21   VALORIZACAO : 19Nov21  NUMERO  :
2021NS004088   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 05780938/0001-95 - REFRIGERACAO FLORA LTDA                
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000888            DATA VENCIMENTO  : 24Nov21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  CANCELADA A NS 4057, POR EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA DSP.                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                
                                                                               
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 546409 2021NE000368                   115610100 33903004                   
                                           331110300                    9.845,00
  02 406002 2021NE000368                             33903004                   
                                                                        9.845,00
  03 526214 2021NE000368                   213110400 33903004                   
                                                                        9.845,00
  04 556001 2021NE000368                   115610100 33903004                   
                                                                        9.845,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 28730798434 -  LENILDA           UG : 070011   19Nov21   10:21  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
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Documento assinado eletronicamente por LENILDA DA PAZ BARROS, Técnico
Judiciário, em 19/11/2021, às 10:44, 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
0976064 e o código CRC 3C74A66A.

0005097-42.2021.6.02.8000 0976064v3
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SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  19/11/21  10:37     NS                               USUARIO : LENILDA        
  DATA EMISSAO      : 19Nov21   VALORIZACAO : 19Nov21  NUMERO  :
2021NS004089   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 05780938/0001-95 - REFRIGERACAO FLORA LTDA                
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000900            DATA VENCIMENTO  : 24Nov21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
PARA EQUIPAMENTOS
  DE CLIMATIZAÇÃO PERTENCENTES AO TRE/AL-PREGÃO 38/2021. PROCESSO
PRINCIPAL
  SEI 000005097-42.2021.6.02.8000. NOTA FISCAL 3565 DE
14/10/2021.COMPETÊNCIA:OUTU
  BRO/2021.                                                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                              
                                                                  
                                                                                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 401002 2021NE000368                             33903004                   
                                                                        9.845,00
  02 521214 2021NE000368                   213110400 33903004                   
                                                                        9.845,00
  03 551001 2021NE000368                   115610100 33903004                   
                                                                        9.845,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 28730798434 -  LENILDA           UG : 070011   19Nov21   10:36  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
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Documento assinado eletronicamente por LENILDA DA PAZ BARROS, Técnico
Judiciário, em 19/11/2021, às 10:47, 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
0976079 e o código CRC C8C69207.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
DESPACHO:

 

À SCON, após as devidas conferências e registros, conforme 2021NS004057
(CANCELADA-0975526), 2021NS4088 (DE CANCELAMENTO-0976064) E 
2021NS004089 (0976079) e papel de trabalho abaixo, para a devida
conformidade.

Após a SGF, para as demais providências de sua competência.

 

Atenciosamente,

 

CHECK LIST
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – Consumo e Permanente, inclusive combustíveis

Contratado: REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA.  CNPJ: 05.780.938/0001-95

Procedimento Administrativo:0005097-42.2021.6.02.8000   

Objeto: Material de Manutenção de Bens Móveis - Consumo

Documento(s) Fiscal (is): NF nº 3565 (0962504)

Data da emissão do documento fiscal: 14/10/2021

Dados Bancários:Bco. Itau (341) -Ag.: 1501 - C/C: 36900-1

Valor: R$ 9.845,00 (nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais)

Competência: OUTUBRO/2021

Vencimento: 24/11/2021

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros orçamentários e contábeis

 Sim Não  

1 Existe nota de empenho para cobertura da
despesa:    x  

Se sim, qual? 2021NE000368 (0957207)

Subitem:04 -Gás e Outros Materiais Engarrafados

2 Houve instrumento de contrato registrado a
ser indicado na liquidação?   Se sim indicar a conta: 812310401 ou 812310201, c/c

CNPJ/CPF ou IC:________

3 Em qual conta deve ser classificada a
despesa? - - Indicar: 115610100-material de consumo-estoque

4 Foi juntada a guia de recebimento de
materiais registrados no ASILINK   Nota de Recebimento nº 87/2021 (0975488)
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5
O título da conta registrada no ASI
corresponde a do subitem da nota de
empenho?

   x  Título:Gás Engarrafado

6
Foi juntada a nota fiscal, DLP, RPA, ou
documento equivalente regular e válido pela
gestão/unidade gestora?

   x  Nota Fiscal 3565 (0962504)

7 Os materiais foram atestados pela
gestão/fiscalização?    x  

TRP SMR (0965643)

NLP SMR (0974883)

8 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?   Se sim, de quanto?

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista Sim Não  

1

Foi juntada e comprovada a regularidade
fiscal e trabalhista da contratada pela
utilização do SICAF ou retiradas nos sites
dos órgãos fiscalizadores pela
gestão/unidade gestora?

   x  
Eventos:0956853, 0956853 E 0975302

Declaração do Simples (0975307)

III
Valores, consumo por litro e
descontos em combustíveis, se for o
caso

   

1
Os valores destacados por evento de
abastecimento são compatíveis com as
tabelas da ANP e com o contrato?

   

2
Os consumos de combustíveis apurados
em relatórios próprios apresentados pelo
fornecedor são compatíveis com os do
veículo abastecido?

   

3 Há alternância de abastecimento entre os
postos de combustíveis cadastrados?    

4
Os descontos destacados pelo fornecedor
são iguais aos decorrentes da
licitação/contrato?

   

IV
    Diligências ou Orientações junto
à Gestão/Unidade Gestora, quando for
o caso

   

1 Há diligências prévias ao pagamento que
devem ser resolvidas junto à gestão?    

2
Se sim, descrever aqui:

 
   

3

Se houver orientações, descrever aqui:
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 19/11/2021, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976080 e o código CRC 7DCF977B.

0005097-42.2021.6.02.8000 0976080v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004057
2021NS004088
2021NS004089

Observação:

À Seção de Gestão Financeira,
Após conformidade das NS supramencionadas, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive quanto às verificações
normativas e contratuais porventura existentes no que se refere ao
pagamento.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 22/11/2021, às 09:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976509 e o código CRC 06435900.
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NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

 

Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira -
SGF/COFIN/SAD:

 

1. A documentação apresentado está regular?

Sim, de acordo com despacho SPPAC e conformidade SCON

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

Sim, de acordo com despacho SPPAC e conformidade SCON

3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?

Sim

4. Observações:

 

 

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 22/11/2021, às 14:20, 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
0976704 e o código CRC FA0C42EE.

0005097-42.2021.6.02.8000 0976704v1
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SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  22/11/21  14:17     NS                               USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 22Nov21   VALORIZACAO : 22Nov21  NUMERO  :
2021NS004113   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 05780938/0001-95 - REFRIGERACAO FLORA LTDA                
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000900            DATA VENCIMENTO  : 24Nov21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
                                                                                
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        9.845,00
                                                                                
  OP 1437                                                       
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   22Nov21  
14:17  
                                                                                                                                        

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 22/11/2021, 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
0976716 e o código CRC 289B6EB8.

0005097-42.2021.6.02.8000 0976716v3
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