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

 

Memorando nº 581 / 2021 - TRE-AL/PRE/ACS
Maceió, 14 de julho de 2021.

Para: Secretário de Administração do TRE de Alagoas

Assunto: Aquisição de Aparelhos Celulares para a Assessoria de Comunicação Social

 

Prezado Secretário;

                            A Assessoria de Comunicação Social (ACS) do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), no desenvolvimento das suas funções de promover uma
ligação entre o órgão e a sociedade, administrando informações e construindo imagem
perante a opinião pública, necessita dispor de canal de comunicação móvel para seus
integrantes, objetivando que os mesmos possam desempenhar efetivamente – e com
qualidade – suas atividades, em trabalho externo, interno, virtual ou presencial.

                           A aquisição de aparelhos celulares (com memória, câmera e sistema
operacional superior aos atualmente disponibilizados) tem por finalidade viabilizar a
comunicação digital do TRE de Alagoas através das redes sociais, com criação de
vídeos, campanhas, divulgação de eventos virtuais e, especialmente, para que o diálogo
com os usuários seja contínuo e initerrupto, tornando-se célere e eficiente.

Objetivando otimizar as atividades desta Assessoria de
Comunicação Social nas redes sociais e na eleboração de vídeos e fotos
institucionais, esta unidade solicita a compra de 02 (dois) aparelhos celulares
para a execução das atividades fins.

Atualmente, a ACS dispõe, em seu patrimônio, de um aparelho
celular que não é compatível com as atividades da unidade: a câmera é
pessima tanto para fotos quanto para vídeos, sua capacidade de
armazenamento é insuficiente para as atividades executadas e não dispõe de
algumas funcionalidades essenciais para o gerenciamente de conteúdo tanto
nas redes sociais quanto nas demais plataformas que estão sob a
responsabilidade da ACS.

Sendo assim, elaboramos um Termo de Referência para a
aquisição de dois aparelhos, suprindo a necessidade do setor, que também é
responsável pela transmissão ao vivo das sessões do Pleno deste Regional
(através do celular e da rede social Instagram) quando as mesmas são
presenciais.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais
dúvidas.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 14/07/2021, às 16:41, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917126 e o código CRC 7389B5E7.
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TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES

Justificativa

A Assessoria  de  Comunicação Social  (ACS)  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas

(TRE/AL),  no  desenvolvimento  das  suas  funções  de  promover  uma ligação  entre  o  órgão  e  a

sociedade, administrando informações e construindo imagem perante a opinião pública, necessita

dispor de canal de comunicação móvel para seus integrantes, objetivando que os mesmos possam

desempenhar  efetivamente  – e  com qualidade  – suas  atividades,  em trabalho externo,  interno,

virtual ou presencial.

A aquisição de aparelhos celulares (com memória, câmera e sistema operacional superior

aos atualmente disponibilizados) tem por finalidade viabilizar a comunicação digital do TRE de

Alagoas  através  das  redes  sociais,  com  criação  de  vídeos,  campanhas,  divulgação  de  eventos

virtuais e, especialmente, para que o diálogo com os usuários seja contínuo e initerrupto, tornando-

se célere e eficiente.

1. Do Objeto

1.1.  O  objeto  consiste  na  aquisição  de  aparelhos  telefônicos  celulares,  desbloqueados,  tipo

smarthphones, incluindo todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento,  conforme

condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

2. Das Especificações do Objeto

2.1. Os aparelhos celulares devem observar as seguintes especificações:

ITEM APARELHO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QTDE.

       1

APARELHO CELULAR TIPO 1
01 – Sistema Operacional Android
02 - Processador 1x Cortex-X1 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 2.8GHz + 4x Cortex-A55 2.2
GHz
03 – GPU Mali-G78 MMP14
04 – RAM 8GB
05 – Memória Max 256GB
06 – Resistência à água
07 – Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp, Resolução 4000 x 3000 pixel, Tamanho do
sensor  1/1.76”+1/1.76”+1/2.55”,  Aperture  Size  F1.8  +  F2  +  F2.2,  Estabilização  ótica,
Ângulo Máximo 120º, Zoom ótico 3x, Autofoco, Foco por toque, Flash LED, HDR, Dual
Shot, Detecção Facial e câmera frontal de 10 Mp F2.2 – Resolução de gravação de vídeo
8K UHD, auto focagem de vídeo, FPS de gravação de 24 fps, estabilização de vídeo, slow
motion de 960 fps, vídeo HDR, Dual Rec, Stereo Sound Rec, Foto em vídeo, Vídeo câmera
frontal 4K (2160p), 60fps

        

        2
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08 – Sim Card nano
09 – Dual Sim (segundo slot virtual e SIM)
10 – GSM - Quad Band (850/900/1800/1900)
11 – Tecnologia 5G
12 – Velocidade Máxima de Download 7350 Mbps
13 – Velocidade Máxima de Upload 3670 Mbps
14 – Tela com Resolução de 1080x2400 pixels, densidade de pixels de 421 ppi e 16 milhões
de cores
15 – Conectividade Wi-Fi, bluetooth, USB, NFC e GPS
16 – Bateria tipo LiPo Ampere 4000mAh

2.2. Os aparelhos fornecidos devem ser entregues com os seguintes acessórios:

2.2.1. 01 (um) manual de instrução em português;

2.2.2. 01 (um) fone de ouvido; e

2.2.3. 01 (um) carregador com fonte de alimentação bi-volt automática

2.3. Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso, em linha de produção,

comercializados pela na data da licitação e acondicionados em suas embalagens originais lacradas,

de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade.

2.4.  Os  aparelhos  devem ter  garantia  mínima  de  12  (doze)  meses  do  fabricante,  com rede  de

assistência técnica autorizada no território nacional e pontos de atendimento no estado de Alagoas.

2.5. Só serão aceitos aparelhos celulares com assistência técnica, credenciada pelo fabricante, no

estado de Alagoas.

2.5.1. Para efeito de prestação de assistência técnica, os aparelhos deverão estar acompanhados de

nota fiscal contendo sua marca, modelo e garantia.

3. Do Preço

3.1. Estima-se o seguinte valor unitário e total para o item:

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1 Aparelho Celular
Tipo 1

 2 MEDIANTE
PESQUISA DE

PREÇOS

MEDIANTE
PESQUISA DE

PREÇOS

3.2. O frete do material deverá ser incluso no preço.
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4. Da Entrega e Recebimento do Objeto

4.1. Os aparelhos deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento da

nota  de  empenho  ou  instrumento  hábil,  no  endereço  indicado  no  item  4.3.,  para  aprovação,

acompanhados de todos os acessórios para seu pleno funcionamento, conforme item 2.2.

4.1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até

02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega,  e aceitos pela contratante,  não serão

considerados como inadimplemento contratual.

4.2. Os aparelhos deverão ser disponibilizados ao TRE de Alagoas, de acordo com as especificações

exigidas neste Termo de Referência.

4.3.  A localidade de entrega será no Tribunal Regional Eleitoral  de Alagoas,  situado à Avenida

Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió – AL, CEP 57051-090.

4.4. Uma vez entregues os aparelhos iniciar-se-á a etapa de verificação, no prazo de 05 (cinco) dias

que compreenderá o exame do material, a conferência de todos os acessórios e a verificação do

perfeito funcionamento do objeto, de acordo com as características técnicas descritas neste Termo

de Referência.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do

prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento  definitivo  no  dia  do

esgotamento do prazo.

4.5.  Se,  após  o  recebimento,  no  prazo  do item 4.4,  constatar-se  que  determinado  aparelho  foi

entregue  em  desacordo  com  a  proposta,  com defeito,  fora  das  especificações  deste  Termo  de

Referência  ou  incompleto,  a  empresa  Contratada  será  notificada  para  efetuar  a  troca  do(s)

aparelho(s) em um prazo de 15 (quinze) dias corridos.

5. Das Obrigações da Contratada

5.1. Entregar os aparelhos celulares à contratante em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local definidos neste Termo de Referência, incluindo todos os acessórios necessários à sua
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plena utilização, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes

a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia.

5.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da

relação da rede de assistência técnica autorizada.

5.3. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em conformidade com

as  disposições  deste  Termo  de  Referência,  prestando  os  serviços  com  eficiência,  presteza  e

pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos.

5.4. Indicar representante para relacionar-se com o TRE/AL como responsável pela execução do

objeto, até que seja realizado o devido aceite dos aparelhos.

5.5.  Providenciar  a  substituição  de  qualquer  profissional  envolvido  na  execução  do  objeto

contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

5.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto contratual em

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

5.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de acordo com o Código de

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros,  deslocamento  de  pessoal,  prestação  de  garantia  e

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do objeto.

6. Das Obrigações da Contratante

6.1. Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de Empenho ou outro

instrumento hábil.

6.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações

decorrentes  do  objeto  contratual,  consoante  estabelece  a  Lei  Federal  no  8.666/1993  e  suas

alterações.
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6.3.  Fiscalizar  a  execução do objeto  contratual  através  de funcionário  designado,  podendo,  em

decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

6.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

 

6.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

6.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

6.7. Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as condições e prazo estabelecidos

neste Termo.

6.8. Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Termo de Referência.

6.9. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto.

7. Do Pagamento

7.1. O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias, contados do aceite da nota fiscal, contendo o

detalhamento do objeto entregue, através de boleto ou depósito bancário, para crédito em banco,

agência e conta corrente indicados pela contratada.

7.2.  A nota  fiscal  que  apresente  incorreções  será  devolvida  para  a  contratada  para  as  devidas

correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de

apresentação da nota fiscal corrigida à contratante.

7.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de

acordo com as especificações deste instrumento.

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de manutenção das condições

de habilitação quanto à regularidade fiscal da contratada.

7.5. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente à fatura, a

declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012,

assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.
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7.6. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será

descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

8. Controle da Execução

8.1. Os aparelhos recebidos serão conferidos pelo Assessor de Comunicação Social, nos termos do

art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, que determinará o que for necessário à regularização de falhas ou

defeitos observados.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições

técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em corresponsabilidade  da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de

1993.

9. Das Sanções Administrativas

9.1. Comete infração administrativa, sujeita a penalidades, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da

Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

9.1.1.  Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da

contratação;

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

9.1.3. Fraudar na execução do contrato;

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1.5. Cometer fraude fiscal;

9.1.6. Não mantiver a proposta.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, o TRE/AL poderá, garantido o direito

prévio da ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades:

9.3. No caso de atraso na entrega, sem justificativa, ou com justificativa recusada pelo TRE/AL, a

contratante aplicará multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), por dia útil, calculado sobre o

valor do(s) item(ns) entregue(s) com atraso, ou sobre item(ns) a ser substituído.

9.3.1. A multa do inciso anterior é limitada a 20 (vinte) dias úteis, sendo esta a data-limite para o

cumprimento da obrigação, independentemente de notificação.
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9.4. No caso de inexecução total, a Administração aplicará a multa de 10 % (dez por cento) e, de

inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), ambas sobre o valor total da nota de

empenho.

10. Da Dotação Orçamentária

10.1. As despesas resultantes desta contratação serão suportadas pela dotação orçamentária a ser

informada através da SGO/COFIN.

Maceió, 15 de julho de 2021

Flávia Gomes de Barros

Assessora de Comunicação Social

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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Como medida preliminar à aprovação do Termo de

Referência (doc. 0917141), peço-lhe vênia para sugerir uma
avaliação prévia da STI acerca das especifidades do objeto,
considerando os fins a que se destina e possíveis interações
com sistemas em uso no Órgão.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/07/2021, às 15:05, 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
0917606 e o código CRC 9C2F37AE.

0005104-34.2021.6.02.8000 0917606v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2021.
À STI para as avaliações pertinentes, conforme

reportado pelo Sr. Secretário de Administração no
evento 0917606.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/07/2021, às 19:06, 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
0917880 e o código CRC F841A350.

0005104-34.2021.6.02.8000 0917880v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/07/2021, às 06:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917995 e o código CRC 409084D6.

0005104-34.2021.6.02.8000 0917995v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2021.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0917995, restrito ao

recorte do Despacho GSAD 0917606, ou seja,  possíveis
interações com sistemas em uso no Órgão, informo que esta
COINF tem apenas uso de aplicativos de duplo fator de
autenticação (2FA) voltados à liberação de acesso VPN.

Sendo assim, qualquer smartphone é compatível
com a necessidade de duplo fator de autenticação.

 
Respeitosamente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 16/07/2021, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918183 e o código CRC 38CBE992.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Após manifestação do Coordenador de

Infraestrutura, informo que não há restrições técnicas quanto
à especificação do termo de referência.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/07/2021, às 18:26, 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
0918611 e o código CRC 783695F0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2021.
Devolvo os autos ao Sr. Secretário da

Administração, para ciência das
manifestações 0917995 e 0918183, da Secretaria de
Tecnologia da Informação. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/07/2021, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918971 e o código CRC 56FB5E34.

0005104-34.2021.6.02.8000 0918971v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência ACS (doc. 0917141),

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 não integra o Plano Anual de
Contratações 2021, contudo o valor não deverá impactar
negativamente em nosso orçamento para bens permanentes, havendo
a possibilidade de realização de remanejamentos que poderão
viabilizar a presente aquisição.

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 22/07/2021, às 11:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920228 e o código CRC 9AD4DE31.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0920228) e,

considerando o Termo de Referência (0917141), 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 MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/07/2021, às 15:59, 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
0920768 e o código CRC 8682C322.

0005104-34.2021.6.02.8000 0920768v1
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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 julho de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0920768, 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 23/07/2021, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921406 e o código CRC 33909AA0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2021.

À COMAP,

 

Senhora Coordenadora,

 

Trata-se de procedimento visando à aquisição de 2 smartphones para a Assessoria de
Comunicação Social deste Tribunal, conforme Termo de Referência 0917141.

 

Os autos vieram para realização de pesquisa de preço e análise da modalidade licitatória
cabível, se for o caso.

 

Inicialmente, esta unidade efetuou pesquisa no site Banco de Preços. Contudo,
mostrou-se difícil localizar, no referido banco de dados, aparelhos com a exata
configuração do TR, em especial, quanto à  "RAM 8GB"; "Memória Max 256GB" e
"Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp". Após pesquisas na internet, ao que tudo indica,
apenas o modelo S21 da Samsung preencheria os requisitos necessários.

 

Desta forma, para auxílio e continuidade da pesquisa, sugerimos o envio à unidade
demandante para indicação sobre a essencialidade da confirguração mínima à utilização
pela ACS, bem como para verificação da adequação do Modelo S21 da Samsung,
indicando outros modelos que julgar compatíveis, se houver.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 27/07/2021, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 27/07/2021, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922696 e o código CRC B82F43FC.
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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 ACS, para análise e manifestção com relação ao

Despacho SEIC 0922696.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/07/2021, às 19:03, 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
0923385 e o código CRC B055CCDD.

0005104-34.2021.6.02.8000 0923385v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3881 - TRE-AL/PRE/ACS

Senhora Coordenadora:
No momento da elaboração do TR, esta ACS realizou um

questionamento a fotógrafos de outros Tribunais acerca de aparelhos
celulares e suas configurações que pudessem auxiliar na execução das
atividades propostas por esta ACS e nos foram  encaminhadas estas
configurações de câmera, memória RAM e memória MAX. Tais configurações
são necessárias para a elaboração de fotos e vídeos de qualidade e, ainda,
para o armazenamento de grande quantidade de material gráfico e arquivos
de imagem provenientes desta ACS e do TSE. 

Também em pesquisas junto a outros profissionais, nos foi
informado que os celulares modelos Iphone 11 ou Iphone 12 possuem câmeras
e memórias também compatíveis com as buscadas com esta ACS, bem como
alguns modelos do Motorla Edge.

Sem mais, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente
 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 29/07/2021, às 13:45, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923579 e o código CRC C696B5AC.

0005104-34.2021.6.02.8000 0923579v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2021.
 
 
À SEIC, para ciência da Informação 3881, 0923579,

e continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/07/2021, às 19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923880 e o código CRC 53D5A343.

0005104-34.2021.6.02.8000 0923880v1
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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 COMAP,
 
Senhora Coordenadora,

 

Trata-se de procedimento visando à aquisição de 2 (dois)
smartphones para a Assessoria de Comunicação Social deste
Tribunal, conforme Termo de Referência - 0917141.

 
Os autos vieram para realização de pesquisa de preço e

análise da modalidade licitatória cabível, se for o caso. Tendo em
vista a dificuldade de encontrar aparelhos que correspondessem à
descrição do TR, em especial, quanto à  "RAM 8GB"; "Memória Max
256GB" e "Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp", esta unidade
solicitou maiores informações à unidade demandante.

 
A Unidade demandante afimou que a configuração do TR

seria essencial ao exercício das atribuições daquela assessoria. Ao
passo que infomou que os celulares modelos Iphone 11 ou Iphone 12
possuem câmeras e memórias também compatíveis com as buscadas
com esta ACS, bem como alguns modelos do Motorla Edge
(0923579).

 
Tendo em vista que o TR exige o Sistema Operacional

Android, foram excluídos da pesquisa os modelos Iphone, uma vez
que estes utilizam o Sistema Operacional IOS. Para pesquisa foram
considerados, além da configuração mínima do TR, a modicidade dos
valores e a aceitação no mercado, conjugadamente.

 
Inicialmente, foram priorizadas pesquisas referenciais

perante o Banco de Preços do Sistema PE Integrado e contratações
promovidas por outros entes públicos (Plataforma Banco de Preços).
A pesquisa perante o Banco de Preços do Sistema PE Integrado e
contratações promovidas por outros entes públicos (Plataforma
Banco de Preços) não apresentou propostas suficientes à elaboração
do valor estimado, motivo pelo qual foram coletados preços em sítios
eletrônicos que resultaram no seguinte panorama:

 

MARCA MODELO VALOR LOJA VALOR
MÉDIO

VALOR
GLOBAL
ESTIMADO

MOTOROLA

Smartphone Motorola
Moto G100 256GB 5G Wi-

Fi Tela 6.7'' Dual Chip
12GB RAM Câmera Tripla

+ Selfie 16MP + 8MP -
Luminous Sky

R$ 2.879,09
https://www.americanas.com.br/produto/2917268261?
opn=YSMESP&sellerid=02&epar=bp_pl_00_go_tel_smartphone_todas_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5612cbe46ed24cafb5cae011&o=605a29baf8e95eac3db3fe2b&gclid=EAIaIQobChMI3P-otp-T8gIV-
wytBh15XgXkEAQYASABEgIXXfD_BwE&cor=CINZA

R$
2.985,73

R$
5.971,46

Smartphone Motorola
Moto G100 Luminous

Ocean 256GB, 12GB RAM,
Tela de 6.7”, 5G, Câmera
Quádrupla, Android 11 e
Processador Qualcomm

870 Octa-Core

R$ 2.879,10 https://www.casasbahia.com.br/smartphone-motorola-moto-g100-luminous-ocean-256gb-12gb-ram-tela-de-6-7-5g-camera-quadrupla-android-11-e-processador-qualcomm-870-octa-core-55019917/p/55019917?
utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=55019917&idLojista=10037&utm_campaign=apostas_smart-shopping_1p&gclid=EAIaIQobChMI3P-otp-T8gIV-wytBh15XgXkEAQYAiABEgK1qPD_BwE

Smartphone Motorola
Moto G100 Luminous

Ocean 256GB, 12GB RAM,
Tela de 6.7”, 5G, Câmera
Quádrupla, Android 11 e
Processador Qualcomm

870 Octa-Core.

R$ 3.199,00 https://www.shopfacil.com.br/smartphone-motorola-moto-g100-luminous-ocean-256gb-12gb-ram-tela-de-67-5g-camera-quadrupla-android-11-e-processador-qualcomm-870-octa-core-1172195293/p?
seller=extra&sellerId=extra&idsku=7858364&lu=20210729170219&gclid=EAIaIQobChMI3P-otp-T8gIV-wytBh15XgXkEAQYEyABEgKZWvD_BwE&gclsrc=aw.ds

SAMSUNG

Smartphone Samsung
Galaxy Note20, 256GB,
64MP, Tela 6.7´, Mystic

Bronze - SM-
N981BZNSZTO

R$ 3.499,00 https://www.kabum.com.br/produto/115957/smartphone-samsung-galaxy-note20-256gb-64mp-tela-6-7-mystic-bronze-sm-n981bznszto

R$
4.556,22

R$
9.112,44

Smartphone Samsung
Galaxy Note 20, 6,7”,
256GB, Câmera Tripla

Cinza
R$ 6.920,66 https://www.magazineluiza.com.br/smartphone-samsung-galaxy-note-20-67-256gb-camera-tripla-cinza/p/ac88b197c9/te/gn20/

Smartphone Samsung
Galaxy Note 20

256GB/8GB Octa-Core
12MP+64MP+12MP/10MP

R$ 6.499,00 https://www.ramsons.com.br/product-00080667-p14963

XIAOMI

Smartphone Xiaomi Mi
10T Pro Tela 6,67" 256GB
/ 8GB Ram / 5G / Dual Sim

/ - Prata
R$3.249,00 https://santolarmoveis.com.br/index.php?route=product/product&product_id=658360715&gclid=EAIaIQobChMIqLmZ4vSX8gIVdsiUCR19dwNiEAQYASABEgJQUvD_BwE

R$
4.598,38

R$
9.196,76

Smartphone Xiaomi Mi
10T Pro 256GB Prata 5G -
Octa-Core 8GB RAM 6,67”
Câm.Tripla + Selfie 20MP

R$ 6.695,07 https://www.magazineluiza.com.br/smartphone-xiaomi-mi-10t-pro-256gb-prata-5g-octa-core-8gb-ram-667-cam-tripla-selfie-20mp/p/227493800/te/xiao/

Celular Xiaomi Mi 10T Pro
256GB / 8GB RAM / 5G /

Dual Sim/Tela 6,67" /
Câmeras 108MP + 13MP
+ 5MP e 20MP - Lunar

Silver

R$ 3.851,06
https://www.amazon.com.br/Celular-Xiaomi-256GB-C%C3%A2meras-108MP/dp/B08HHCZ8YD/ref=sr_1_10?
adgrpid=123708698287&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMIsa2htPeX8gIVQYdbCh0uIQyLEAAYASAAEgKQwvD_BwE&hvadid=509917676107&hvdev=c&hvlocphy=1001506&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=2668295552566091658&hvtargid=kwd-
314067509485&hydadcr=7385_13074143&keywords=256gb+8gb+ram&qid=1628099541&sr=8-10&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.25548f35-0de7-44b3-b28e-0f56f3f96147

 
Assim, preliminarmente, esta unidade realizou cotação de

três modelos que preencheriam as características mínimas do TR,
opinando-se pelo envio ao setor solicitante para que verifique a
adequação dos aparelhos cotados, indicando aqueles que deveriam
ser excluídos, bem como aquele que supre a necessidade daquela
assessoria. A partir da definição do modelo, o valor estimado global
consta da última coluna da palnilha acima e será utilizada para
definição do valor da aquisição. Sugere-se, ainda, a utilização do
CATMAT proposto: Item: 150478  - Descrição: Aparelho telefônico
celular, aparelho telefônico celular.

 
Tendo em vista a previsão de aquisição de outros itens de

comunicação no PAC 2021 (0836114), faz-se necessária observância
do limite legal para dispensa com fulcro Art. 24, II da Lei nº
8.666/93, para despesas relacionadas, qual seja "EQUIPAMENTOS
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO", por este
motivo, 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.

 
Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 04/08/2021, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 04/08/2021, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924345 e o código CRC 26009289.

0005104-34.2021.6.02.8000 0924345v1
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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.
 
 
À ACS, para análise dos aparelhos cotados no

Despacho SEIC 0924345, indicando quais atenderiam a
demanda da unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/08/2021, às 10:14, 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
0927403 e o código CRC A0DD5D98.

0005104-34.2021.6.02.8000 0927403v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4047 - TRE-AL/PRE/ACS

Prezada Coordenadora da COMAP;
Após análise do Despacho SEIC 0924345, indico que os aparelhos

propostos da marca SAMSUNG e da XIAOMI atendem ao proposto por esta ACS
no TR 0917141. 

No entanto, em virtude da dificuldade de se encontrar
assistência técnica em Maceió da marca Xiaomi e, ainda, por esta assessora
nunca ter lidado com smartphones desta marca, nossa indicação final é pelos
da marca SAMSUNG. Os três apresentados atendem bem às nossas demandas.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 06/08/2021, às 15:48, 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
0927774 e o código CRC 56AC5FAE.

0005104-34.2021.6.02.8000 0927774v2
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
 
 
À SEIC, para ciência da Informação 4047, 0927774,

e conclusão da pesquisa de preços contida no Despacho
SEIC 0924345.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/08/2021, às 15:00, 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
0928152 e o código CRC F8749884.

0005104-34.2021.6.02.8000 0928152v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
 
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,

 

Trata-se de procedimento visando à aquisição de 2 (dois)
smartphones para a Assessoria de Comunicação Social deste
Tribunal, conforme Termo de Referência - 0917141.

 
Inicialmente, esta unidade realizou cotação de três

modelos que preencheriam as características mínimas do TR,
opinando-se pelo envio ao setor solicitante para que verifique a
adequação dos aparelhos cotados (0924345).

 
A ACS esclareceu que os três apresentados atendem bem

às nossas demandas (0927774).
 
Desta forma, reiterando as poderações já feitas por esta

unidade (0924345) e tendo em vista que todos os modelos indicados
atenderiam à demanda da unidade solicitante, levando-se em
consideração a racionalização de recursos públicos e modicidade dos
valores apresentados, sugere-se como valor global da contratação
aqueles com valores mais baixos, qual seja, Smartphone Motorola
Moto G100 256GB 5G Wi-Fi Tela 6.7'' Dual Chip 12GB RAM Câmera
Tripla + Selfie 16MP + 8MP, com valor médio unitário de R$
2.985,73 e valor global estimado de R$ 5.971,46.

 
Uma vez que há previsão de aquisição de outros itens de

comunicação no PAC 2021 (0836114), faz-se necessária observância
do limite legal para dispensa com fulcro Art. 24, II da Lei nº
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8.666/93, para despesas relacionadas, qual seja "EQUIPAMENTOS
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO", por este
motivo, 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.

 
 Sugere-se, ainda, a utilização do CATMAT proposto:

Item: 150478 - Descrição: Aparelho telefônico celular, aparelho
telefônico celular.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 09/08/2021, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/08/2021, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928336 e o código CRC 71D848F8.

0005104-34.2021.6.02.8000 0928336v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0928336, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/08/2021, 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-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928493 e o código CRC 7E2FCE52.

0005104-34.2021.6.02.8000 0928493v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
Sigam os autos à ACS para ciência do Despacho

SEIC 0928336 e eventual manifestação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/08/2021, às 22:34, 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
0928577 e o código CRC 6F1AF65D.

0005104-34.2021.6.02.8000 0928577v1
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INFORMAÇÃO Nº 4091 - TRE-AL/PRE/ACS

Prezado Secretário;
 
Na informação desta ACS 0927774, foi dito que os aparelhos da

marca Samsung e Xiaomi atenderiam nossa demanda proposta no Termo de
Referência. Não foi dito que os três aparelhos representados atenderiam à
nossa demanda. No caso em tela, percebe-se que houve um equívoco na
interpretação de texto,  quando afirmamos que os três aparelhos
apresentados da marca SAMSUNG atenderiam bem às nossas demandas.
Segue, integralmente, texto:

Após análise do Despacho SEIC 0924345, indico que os aparelhos propostos da marca
SAMSUNG e da XIAOMI atendem ao proposto por esta ACS no TR 0917141. 
No entanto, em virtude da dificuldade de se encontrar assistência técnica em Maceió da
marca Xiaomi e, ainda, por esta assessora nunca ter lidado com smartphones desta
marca, nossa indicação final é pelos da marca SAMSUNG. Os três apresentados
atendem bem às nossas demandas.

Esse aparelho proposto pela SEIC é muito inferior aos demais
apresentados e estamos tendo uma experiência muito ruim com celulares da
marca Motorola há quase quatro anos, pois o aparelho cedido a esta ACS é
dessa marca. 

Assim, sugiro que seja alterado o item proposto para compra via
pregão eletrônico para qualquer um dos três aparelhos apresentados da
marca Samsung.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 10/08/2021, às 13:30, 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
0928776 e o código CRC B643EA65.

0005104-34.2021.6.02.8000 0928776v2
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DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2021.
Em face da Informação 4091, da ACS

(doc. 0928776), devolvo os autos à COMAP, para nova
análise.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929311 e o código CRC 09CA00CA.

0005104-34.2021.6.02.8000 0929311v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
 
 
À SEIC, para ciência da Informação 4091, 0928776,

e ajustes que se fizerem necessários, caso sejam pertinentes.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/08/2021, às 11:31, 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
0929492 e o código CRC 2BFE250F.

0005104-34.2021.6.02.8000 0929492v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
 
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,

 

Trata-se de procedimento visando à aquisição de 2 (dois)
smartphones para a Assessoria de Comunicação Social deste
Tribunal, conforme Termo de Referência - 0917141.

 
Inicialmente, esta unidade realizou cotação de modelos

de marcas diferentes: Samsung, Motorola e Xiaomi que
preencheriam as características mínimas do TR, opinando-se pelo
envio ao setor solicitante para que verifique a adequação dos
aparelhos cotados (0924345).

 
A ACS esclareceu que os três apresentados atendem bem

às nossas demandas (0927774).
 
Esta unidade fixou o valor estimado da licitação pelo

modelo com menor custo para Administração, qual seja, Smartphone
Motorola Moto G100 256GB 5G Wi-Fi Tela 6.7'' Dual Chip 12GB RAM
Câmera Tripla + Selfie 16MP + 8MP, com valor médio unitário de R$
2.985,73 e valor global estimado de R$ 5.971,46.(0928336).

 
A unidade solicitante apresentou nova manifestação,

informando que apenas os modelos da fabricante Samsung
atenderiam às necessidades da ACS (0928776).

 
Com base em tal manifestação, estima-se o valor unitário
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para aquisição de Smartphone Samsung Galaxy Note20, 256GB,
64MP, Tela 6.7´, obtido a partir da média aritmética dos valores
pesquisados, em R$ 4.556,22 e o valor global para duas unidades em
R$ 9.112,44.

 
Uma vez que há previsão de aquisição de outros itens de

comunicação no PAC 2021 (0836114), faz-se necessária observância
do limite legal para dispensa com fulcro Art. 24, II da Lei nº
8.666/93, para despesas relacionadas, qual seja "EQUIPAMENTOS
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO", por este
motivo, 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.

 
 Sugere-se, ainda, a utilização do CATMAT proposto:

Item: 150478 - Descrição: Aparelho telefônico celular, aparelho
telefônico celular.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 12/08/2021, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/08/2021, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929602 e o código CRC FE319623.

0005104-34.2021.6.02.8000 0929602v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
 
 
Após atendimento do Despacho GSAD 0929311, por

meio do Despacho SEIC 0929602, devolvo os presentes autos
para continuidade do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/08/2021, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930943 e o código CRC 952D680F.

0005104-34.2021.6.02.8000 0930943v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
Sigam os autos à COFIN, para reserva de crédito,

de acordo com o valor estimado pela SEIC (doc. 0929602).
Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do

edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2021, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931183 e o código CRC C91724BA.

0005104-34.2021.6.02.8000 0931183v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0931183).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/08/2021, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931217 e o código CRC DA14CA61.

0005104-34.2021.6.02.8000 0931217v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 460 (0931509)

Observação:

Remanejamento: R$ 5.718,53 da SMR (saldo residual da aquisição
de condicionadores de ar) e R$ 3.393,91 da SEPAT (ver evento 0931187).

Classificação:

...

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 16/08/2021, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931510 e o código CRC F6D3C473.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002211  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0005104-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XXX 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – aparelhos 
de telefone celulares, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da 
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 
18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário 
Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no 
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material permanente – 
aparelhos de telefone celulares, conforme especificações descritas no Anexo I deste 
Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA, DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses). 
 
2.3. Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela indicada, 
deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta capital. 
  
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 do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

o Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

 

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

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

até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, 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 
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(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

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

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

se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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. O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 9.112,44 (nove mil, cento e 
doze reais e quarenta e quatro centavos), que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  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; 
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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 Municipal 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 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

 

10.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 

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

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.8.  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 
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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; 

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. 
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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 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. 

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 
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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 15 
(quinze) dias corridos, 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 (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, 
Tel: (82) 3328-1947, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração 
deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos 
termos de referência; 

a.1) Entregues os aparelhos, iniciar-se-á a etapa de verificação, no prazo de 
05 (cinco) dias que compreenderá o exame do material, a conferência de 
todos os acessórios e a verificação do perfeito funcionamento do objeto, de 
acordo com as características técnicas descritas no Termo de Referência; 

b)    definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação ou na hipótese de a verificação não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputando-se como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 
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 atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, 
desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e 
aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.  
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante 
formulário próprio. 
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16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder 
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
16.7. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
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 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, em razão de atraso 
no cumprimento do objeto ou na substituição de materiais desconformes, 
calculado sobre o valor atualizado do material; 
 

a.1) A multa supracitada é limitada a 20 (vinte) dias úteis, sendo esta a data-
limite para o cumprimento da obrigação, independentemente de notificação.  
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou de 5% (cinco por cento), no caso de inexecução parcial, 
ambas sobre o valor total da nota de empenho. 

 
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 
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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 15 (quinze) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada e que conterá o detalhamento do objeto entregue. 
 
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. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, 
juntamente à fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº 1.234 - 
RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas 
vias.  
 
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 
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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° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de Empenho ou 
outro instrumento hábil; 

b) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 
8.666/1993 e suas alterações; 

c) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, 
em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de 
imediato; 

d) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual; 

e) Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Edital.  

f)  Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento; 

g) Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as condições e prazo 
estabelecidos neste Edital;  

h) Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Edital; 

i) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do 
objeto. 
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21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Entregar os aparelhos celulares à contratante em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local definidos no Termo de Referência (Anexo I), incluindo todos 
os acessórios necessários à sua plena utilização, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de 
garantia;  
 
b) Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português 
e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
c) Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições do Termo de Referência (Anexo I), prestando os 
serviços com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos; 
 
d) Indicar representante para relacionar-se com o TRE/AL como responsável pela 
execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite dos aparelhos; 
 
e) Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto 
contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante; 
 
f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto 
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); 
 
h) Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução 
do objeto; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à 
natureza dos da contratação; 
 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
k) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
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m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

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

prazos em dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), 
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 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 

AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES 

 

Justificativa 
 

A Assessoria de Comunicação Social (ACS) do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), no desenvolvimento das suas funções de 

promover uma ligação entre o órgão e a sociedade, administrando 

informações e construindo imagem perante a opinião pública, necessita 

dispor de canal de comunicação móvel para seus integrantes, objetivando 

que os mesmos possam desempenhar efetivamente – e com qualidade – 

suas atividades, em trabalho externo, interno, virtual ou presencial. 

A aquisição de aparelhos celulares (com memória, câmera e sistema 

operacional superior aos atualmente disponibilizados) tem por finalidade 

viabilizar a comunicação digital do TRE de Alagoas através das redes 

sociais, com criação de vídeos, campanhas, divulgação de eventos virtuais 

e, especialmente, para que o diálogo com os usuários seja contínuo e 

initerrupto, tornando- se célere e eficiente. 

1. Do Objeto 

1.1. O objeto consiste na aquisição de aparelhos telefônicos celulares, 

desbloqueados, tipo smarthphones, incluindo todos os acessórios 

necessários ao seu pleno funcionamento, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. 

 

2. Das Especificações do Objeto 

2.1. Os aparelhos celulares devem observar as seguintes especificações: 
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ITEM APARELHO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QTDE. 

 
 
 
 
 
 

1 

APARELHO CELULAR TIPO 1 
1 – Sistema Operacional Android 
2 - Processador 1x Cortex-X1 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 2.8GHz + 
4x Cortex-A55 2.2 GHz 
3 – GPU Mali-G78 MMP14 
4 – RAM 8GB 
5 – Memória 
Max 256GB 06 – 
Resistência à 
água 
07 – Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp, Resolução 4000 x 3000 
pixel, Tamanho do sensor 1/1.76”+1/1.76”+1/2.55”, Aperture 
Size F1.8 + F2 + F2.2, Estabilização ótica, Ângulo Máximo 120º, 
Zoom ótico 3x, Autofoco, Foco por toque, Flash LED, HDR, Dual 
Shot, Detecção Facial e câmera frontal de 10 Mp F2.2 – 
Resolução de gravação de vídeo 8K UHD, auto focagem de vídeo, 
FPS de gravação de 24 fps, estabilização de vídeo, slow motion 
de 960 fps, vídeo HDR, Dual Rec, Stereo Sound Rec, Foto em 
vídeo, Vídeo câmera frontal 4K (2160p), 60fps 

8 – Sim Card nano 
9 – Dual Sim (segundo slot 
virtual e SIM) 10 – GSM - Quad 
Band (850/900/1800/1900) 
11 – Tecnologia 5G 
12 – Velocidade Máxima de 
Download 7350 Mbps 13 – 
Velocidade Máxima de Upload 
3670 Mbps 
14 – Tela com Resolução de 1080x2400 pixels, densidade de 
pixels de 421 ppi e 16 milhões de cores 
15 – Conectividade Wi-Fi, bluetooth, 
USB, NFC e GPS 16 – Bateria tipo LiPo 
Ampere 4000mAh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Os aparelhos fornecidos devem ser entregues com os seguintes acessórios: 

2.2.1. 01 (um) manual de instrução em português; 

2.2.2 01 (um) fone de ouvido; e 

2.2.3. 01 (um) carregador com fonte de alimentação bi-volt automática 
 

2.3. Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso, em linha 

de produção, comercializados pela na data da licitação e acondicionados em suas 

embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a 
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sua originalidade e integridade. 

 

2.4. Os aparelhos devem ter garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante, 
com rede de assistência técnica autorizada no território nacional e pontos de 
atendimento no estado de Alagoas. 

2.5. Só serão aceitos aparelhos celulares com assistência técnica, credenciada pelo 
fabricante, no estado de Alagoas. 

2.5.1. Para efeito de prestação de assistência técnica, os aparelhos deverão 
estar acompanhados de nota fiscal contendo sua marca, modelo e garantia. 
 

3. Do Preço 
 

 

3.1. Estima-se o seguinte valor unitário e total para o item: 
 

  

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 Aparelho Celular 
Tipo 1 

2 MEDIANTE 
PESQUISA DE 

PREÇOS 

MEDIANTE 
PESQUISA 

DE PREÇOS 

 

3.2. O frete do material deverá ser incluso no preço. 
 

4. Da Entrega e Recebimento do Objeto 
 

4.1. Os aparelhos deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias corridos a 

partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, no endereço 

indicado no item 4.3., para aprovação, acompanhados de todos os acessórios 

para seu pleno funcionamento, conforme item 2.2. 

 

4.1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, 

desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de 

entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como 

inadimplemento contratual. 
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4.2. Os aparelhos deverão ser disponibilizados ao TRE de Alagoas, de acordo 

com as especificações exigidas neste Termo de Referência. 

4.3. A localidade de entrega será no Almoxarifado do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 

7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000. 

 

4.4. Uma vez entregues os aparelhos iniciar-se-á a etapa de verificação, no 

prazo de 05 (cinco) dias que compreenderá o exame do material, a 

conferência de todos os acessórios e a verificação do perfeito funcionamento 

do objeto, de acordo com as características técnicas descritas neste Termo 

de Referência. 

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior 

não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 

 

4.5. Se, após o recebimento, no prazo do item 4.4, constatar-se que 

determinado aparelho foi entregue em desacordo com a proposta, com 

defeito, fora das especificações deste Termo de Referência ou incompleto, a 

empresa Contratada será notificada para efetuar a troca do(s) aparelho(s) 

em um prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

 

5.  Das Obrigações da Contratada 
 

5.1. Entregar os aparelhos celulares à contratante em perfeitas condições, 
conforme especificações, prazo e local definidos neste Termo de Referência, 
incluindo todos os acessórios necessários à sua plena utilização, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia. 

 

5.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

5.3. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto 

em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando 
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os serviços com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com 

os prazos estabelecidos. 

5.4. Indicar representante para relacionar-se com o TRE/AL como 

responsável pela execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite 

dos aparelhos. 

5.5. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na 

execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável 

pela fiscalização da contratante. 

5.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o 

objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

5.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990). 

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir na execução do objeto. 

 

6. Das Obrigações da Contratante 

 

6.1. Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota 

de Empenho ou outro instrumento hábil. 

6.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante 

estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações. 

6.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário 

designado, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, 

que atenderá ou justificará de imediato. 

6.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da 

execução do objeto contratual. 

6.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições 

estabelecidas neste Termo. 
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6.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

6.7. Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as 

condições e prazo estabelecidos neste Termo. 

6.8. Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste 

Termo de Referência. 

6.9. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da 

execução do objeto. 

 

7. Do Pagamento 

 

7.1. O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias, contados do aceite da 

nota fiscal, contendo o detalhamento do objeto entregue, através de boleto ou 

depósito bancário, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 

pela contratada. 

7.2. A nota fiscal que apresente incorreções será devolvida para a contratada 

para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior 

começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal corrigida à 

contratante. 

7.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 

mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de 

manutenção das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da 

contratada. 

7.5. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, 

juntamente à fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa 

nº 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) 

legal(is), em duas vias. 

7.6. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 

tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 

1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 

8. Controle da Execução 
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8.1. Os aparelhos recebidos serão conferidos pelo Assessor de Comunicação 

Social, nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, que determinará o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. Das Sanções Administrativas 

 

9.1. Comete infração administrativa, sujeita a penalidades, nos termos da 

Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das 

obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. Cometer fraude fiscal; 

9.1.6. Não mantiver a proposta. 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, o TRE/AL poderá, 
garantido o direito prévio da ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes 
penalidades: 

 

9.3. No caso de atraso na entrega, sem justificativa, ou com justificativa 

recusada pelo TRE/AL, a contratante aplicará multa de 0,5 % (zero vírgula 

cinco por cento), por dia útil, calculado sobre o valor do(s) item(ns) 

entregue(s) com atraso, ou sobre item(ns) a ser substituído. 

9.3.1. A multa do inciso anterior é limitada a 20 (vinte) dias úteis, 

sendo esta a data-limite para o cumprimento da obrigação, 

independentemente de notificação. 
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9.4. No caso de inexecução total, a Administração aplicará a multa de 10 % (dez 
por cento) e, de inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), 
ambas sobre o valor total da nota de empenho. 

 

10. Da Dotação Orçamentária 

 
10.1. As despesas resultantes desta contratação serão suportadas pela 

dotação orçamentária a ser informada através da SGO/COFIN. 

 

Maceió, 15 de julho de 2021. 

 

Flávia Gomes de Barros 

Assessora de Comunicação Social 

TRE/AL 
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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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4358 - 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
permanente – aparelhos de telefone celulares.

 

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.

 

Outrossim, informo que o local de entrega do material foi alterado no Termo de
Referência para fazer constar a Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

 

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

 

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.
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Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

 

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 26/08/2021, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 30/08/2021, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/09/2021, 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
0936458 e o código CRC 9CD654B6.

0005104-34.2021.6.02.8000 0936458v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
Reporto-me à Informação nº 4358, da SLC

(doc. 0936458), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os presentes autos à AJ-DG, com vistas à análise de
que trata o Parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2021, às 01:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938140 e o código CRC C07E09F9.

0005104-34.2021.6.02.8000 0938140v1
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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 : 0005104-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA PREGÃO ELETRÔNICO - APARELHOS DE TELEFONE CELULARES .

 

Parecer nº 1046 / 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 permanente – aparelhos de telefone celulares,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração do TRE/AL, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência 0917141.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Assessoria de Comunicação Social - ACS providenciou a

confecção do Termo de Referência 0917141, objetivando à aquisição
de material permanente – aparelhos de telefone celulares,
necessário para atender as demandas ordinárias de manutenções
desta natureza, para que possam desempenhar efetivamente – e
com qualidade – suas atividades, em trabalho externo, interno,
virtual ou presencial, das Unidades Administrativas do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 
Nos termos da informação contida no Despacho GSAD

(0920228), a despesa não integra o Plano Anual de Contratações
2021, porém o valor não deverá impactar negativamente no
orçamento para bens permanentes, havendo a possibilidade de
realização de remanejamentos que poderão viabilizar a presente
aquisição.

 
O termo de referência foi aprovado pelo Secretaria de

Administração, conforme se observa do Despacho GSAD 0920228, no
qual resssalta que a despesa não integra o Plano Anual de
Contratações 2021, contudo o valor não deverá impactar
negativamente em nosso orçamento para bens permanentes, havendo
a possibilidade de realização de remanejamentos que poderão
viabilizar a presente aquisição.

 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os autos

para realização da pesquisa de preços (0924345), apresentando, por
meio do despacho SEIC 0929602, com base nos parâmetros de
pesquisa, o valor médio estimado para a aquisição de Smartphone
Samsung Galaxy Note20, 256GB, 64MP, Tela 6.7´, obtido a partir da
média aritmética dos valores pesquisados, em R$ 4.556,22 e o valor
global para duas unidades, estimado em R$ 9.112,44 (nove mil cento
e doze reais e quarenta e quatro centavos), sugerindo, por fim, que a
aquisição fosse realizada por meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com restrição de participação a microempresas e
empresas de pequeno porte.

 
Consta no evento SEI nº 0931509 a reserva de crédito

com valor suficiente para cobrir a despesa objeto deste
procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta de edital do pregão (0936454),
ressaltando na Informação 4358 (0936458), que a mesma foi
elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor
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estimado da aquisição e que foram divulgados no edital os preços
orçados pela administração, como já fundamentado em outros
procedimentos semelhantes, tudo com base no entendimento do TCU
(Acórdão 2.166/2014 – Plenário).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que foram

verificadas pelas unidades competentes, passaremos a opinar quanto
aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

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

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga a Lei

nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação,
conforme segue:

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de Licitações

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

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

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de toda

instrução precedente, há que se registrar tal opção na minuta do
edital, como já consta em seu preâmbulo (0936454). 

 
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
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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 Evento/Observação
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N/A

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo
administrativo específico para
a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

NÃO 0920228 (com
justificativa da SAD)

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM
0917141
 

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

SIM 0917141

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

SIM 0917141

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade
de apresentação de atestados
independentes para cada
capacitação técnica a ser

N/A  
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comprovada?

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 0917141

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

NÃO Pendente

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 0920228

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM

0924345
0928336
0929602

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
0924345
0928336
0929602

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

SIM 0924345

27

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

SIM
0924345
0928336
0929602

MINUTA DO EDITAL

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

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

SIM
0936454
 

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
0917126
0927774
0928776

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 0936454

37
As exigências de habilitação
jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a SIM 0936454
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legislação?

38

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

SIM 0936454

39
A forma de divulgação de
licitação está de acordo com o
valor a ser contratado?

SIM 0936454

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-
financeira?

N/A  

41
A minuta de edital contém
critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas?

SIM 0936454

42
A minuta de edital se abstém
de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase
de julgamento da licitação?

SIM 0936454

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

N/A  

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e
modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM 0936454

45

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

SIM 0936454

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 0936454

47

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

SIM 0936454

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém norma estabelecendo,
para a fornecedora obrigação
de prestar garantia de
execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade
que ordenar a despesa).

SIM 0936454

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  0936454

50

A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da
remuneração com os

N/A  
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resultados?

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

N/A NOTA DE
EMPENHO

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre
margem de preferência foram
observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

N/A  

54

Em face do valor estimado do
objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06,
art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM 0936458

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 SIM

0920228
0931509
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orçamentários para suportar a
despesa?

0931509

62

Fora das hipóteses de registro
de preços, os autos do processo
contêm documento com
estimativa do impacto
orçamentário financeiro da
despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000),
conforme o caso?

N/A  

63

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém esclarecer a pendência retratada

no item 22 da tabela supra (O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade?), bem como retificar o preâmbulo da
minuta ora analisada, substituindo o termo "tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Regional" para "tudo de acordo com requisição promovida
pela Assessoria de Comunicação Social deste Regional" 

 
Pelo exposto, cumprida a lacuna suso mencionada, ou

justificada a sua não consecução, esta Assessoria Jurídica aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 0936454, de
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
à aquisição de material permanente – aparelhos de telefone
celulares, conforme especificações e condições ali assentadas, tudo
de acordo com requisição promovida pela Assessoria de
Comunicação Social deste TRE/AL.

 
À Secretaria de Administração para aperfeiçoamento da

instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
01/09/2021, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 01/09/2021, 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
0938321 e o código CRC CF876488.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
À SLC, para ajustar a minuta na forma indicada

pela AJ-DG, no Parecer 1046, item 6 (doc. 0938321). 
Quanto ao item 22 da lista de verificação constante

do citado Parecer, o Termo de Referência não contemplou
regras de sustentabilidade para a aquisição, considerando se
tratar de compra de pequena monta. De todo modo, o Tribunal
deverá observar as regras próprias de descarte para itens
dessa natureza, quando de seu eventual desfazimento, de
acordo com a Política Nacional de Resíduos Solídos (PNRS),
no que respeita ao adequado descarte de lixo eletrônico.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2021, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939565 e o código CRC 1DCD36B7.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002211  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0005104-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XXX 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – aparelhos 
de telefone celulares, tudo de acordo com requisição promovida pela Assessoria de 
Comunicação Social deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da 
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 
18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário 
Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no 
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material permanente – 
aparelhos de telefone celulares, conforme especificações descritas no Anexo I deste 
Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA, DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses). 
 
2.3. Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela indicada, 
deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta capital. 
  
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 do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

Minuta retificada (0939612)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 93



 

6 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

o Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

 

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

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

até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, 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 
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(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

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

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

se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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. O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 9.112,44 (nove mil, cento e 
doze reais e quarenta e quatro centavos), que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  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; 
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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 Municipal 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 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

 

10.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 

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

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.8.  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 
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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; 

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. 
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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 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. 

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 
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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 15 
(quinze) dias corridos, 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 (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, 
Tel: (82) 3328-1947, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração 
deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos 
termos de referência; 

a.1) Entregues os aparelhos, iniciar-se-á a etapa de verificação, no prazo de 
05 (cinco) dias que compreenderá o exame do material, a conferência de 
todos os acessórios e a verificação do perfeito funcionamento do objeto, de 
acordo com as características técnicas descritas no Termo de Referência; 

b)    definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação ou na hipótese de a verificação não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputando-se como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 
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 atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, 
desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e 
aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.  
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante 
formulário próprio. 
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16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder 
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
16.7. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
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 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, em razão de atraso 
no cumprimento do objeto ou na substituição de materiais desconformes, 
calculado sobre o valor atualizado do material; 
 

a.1) A multa supracitada é limitada a 20 (vinte) dias úteis, sendo esta a data-
limite para o cumprimento da obrigação, independentemente de notificação.  
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou de 5% (cinco por cento), no caso de inexecução parcial, 
ambas sobre o valor total da nota de empenho. 

 
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 
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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 15 (quinze) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada e que conterá o detalhamento do objeto entregue. 
 
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. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, 
juntamente à fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº 1.234 - 
RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas 
vias.  
 
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 
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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° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de Empenho ou 
outro instrumento hábil; 

b) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 
8.666/1993 e suas alterações; 

c) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, 
em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de 
imediato; 

d) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual; 

e) Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Edital.  

f)  Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento; 

g) Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as condições e prazo 
estabelecidos neste Edital;  

h) Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Edital; 

i) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do 
objeto. 
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21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Entregar os aparelhos celulares à contratante em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local definidos no Termo de Referência (Anexo I), incluindo todos 
os acessórios necessários à sua plena utilização, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de 
garantia;  
 
b) Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português 
e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
c) Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições do Termo de Referência (Anexo I), prestando os 
serviços com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos; 
 
d) Indicar representante para relacionar-se com o TRE/AL como responsável pela 
execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite dos aparelhos; 
 
e) Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto 
contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante; 
 
f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto 
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); 
 
h) Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução 
do objeto; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à 
natureza dos da contratação; 
 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
k) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
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m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

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

prazos em dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), 
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 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 

AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES 

 

Justificativa 
 

A Assessoria de Comunicação Social (ACS) do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), no desenvolvimento das suas funções de 

promover uma ligação entre o órgão e a sociedade, administrando 

informações e construindo imagem perante a opinião pública, necessita 

dispor de canal de comunicação móvel para seus integrantes, objetivando 

que os mesmos possam desempenhar efetivamente – e com qualidade – 

suas atividades, em trabalho externo, interno, virtual ou presencial. 

A aquisição de aparelhos celulares (com memória, câmera e sistema 

operacional superior aos atualmente disponibilizados) tem por finalidade 

viabilizar a comunicação digital do TRE de Alagoas através das redes 

sociais, com criação de vídeos, campanhas, divulgação de eventos virtuais 

e, especialmente, para que o diálogo com os usuários seja contínuo e 

initerrupto, tornando- se célere e eficiente. 

1. Do Objeto 

1.1. O objeto consiste na aquisição de aparelhos telefônicos celulares, 

desbloqueados, tipo smarthphones, incluindo todos os acessórios 

necessários ao seu pleno funcionamento, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. 

 

2. Das Especificações do Objeto 

2.1. Os aparelhos celulares devem observar as seguintes especificações: 
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ITEM APARELHO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QTDE. 

 
 
 
 
 
 

1 

APARELHO CELULAR TIPO 1 
1 – Sistema Operacional Android 
2 - Processador 1x Cortex-X1 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 2.8GHz + 
4x Cortex-A55 2.2 GHz 
3 – GPU Mali-G78 MMP14 
4 – RAM 8GB 
5 – Memória 
Max 256GB 06 – 
Resistência à 
água 
07 – Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp, Resolução 4000 x 3000 
pixel, Tamanho do sensor 1/1.76”+1/1.76”+1/2.55”, Aperture 
Size F1.8 + F2 + F2.2, Estabilização ótica, Ângulo Máximo 120º, 
Zoom ótico 3x, Autofoco, Foco por toque, Flash LED, HDR, Dual 
Shot, Detecção Facial e câmera frontal de 10 Mp F2.2 – 
Resolução de gravação de vídeo 8K UHD, auto focagem de vídeo, 
FPS de gravação de 24 fps, estabilização de vídeo, slow motion 
de 960 fps, vídeo HDR, Dual Rec, Stereo Sound Rec, Foto em 
vídeo, Vídeo câmera frontal 4K (2160p), 60fps 

8 – Sim Card nano 
9 – Dual Sim (segundo slot 
virtual e SIM) 10 – GSM - Quad 
Band (850/900/1800/1900) 
11 – Tecnologia 5G 
12 – Velocidade Máxima de 
Download 7350 Mbps 13 – 
Velocidade Máxima de Upload 
3670 Mbps 
14 – Tela com Resolução de 1080x2400 pixels, densidade de 
pixels de 421 ppi e 16 milhões de cores 
15 – Conectividade Wi-Fi, bluetooth, 
USB, NFC e GPS 16 – Bateria tipo LiPo 
Ampere 4000mAh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Os aparelhos fornecidos devem ser entregues com os seguintes acessórios: 

2.2.1. 01 (um) manual de instrução em português; 

2.2.2 01 (um) fone de ouvido; e 

2.2.3. 01 (um) carregador com fonte de alimentação bi-volt automática 
 

2.3. Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso, em linha 

de produção, comercializados pela na data da licitação e acondicionados em suas 

embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a 
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sua originalidade e integridade. 

 

2.4. Os aparelhos devem ter garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante, 
com rede de assistência técnica autorizada no território nacional e pontos de 
atendimento no estado de Alagoas. 

2.5. Só serão aceitos aparelhos celulares com assistência técnica, credenciada pelo 
fabricante, no estado de Alagoas. 

2.5.1. Para efeito de prestação de assistência técnica, os aparelhos deverão 
estar acompanhados de nota fiscal contendo sua marca, modelo e garantia. 
 

3. Do Preço 
 

 

3.1. Estima-se o seguinte valor unitário e total para o item: 
 

  

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 Aparelho Celular 
Tipo 1 

2 MEDIANTE 
PESQUISA DE 

PREÇOS 

MEDIANTE 
PESQUISA 

DE PREÇOS 

 

3.2. O frete do material deverá ser incluso no preço. 
 

4. Da Entrega e Recebimento do Objeto 
 

4.1. Os aparelhos deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias corridos a 

partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, no endereço 

indicado no item 4.3., para aprovação, acompanhados de todos os acessórios 

para seu pleno funcionamento, conforme item 2.2. 

 

4.1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, 

desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de 

entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como 

inadimplemento contratual. 
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4.2. Os aparelhos deverão ser disponibilizados ao TRE de Alagoas, de acordo 

com as especificações exigidas neste Termo de Referência. 

4.3. A localidade de entrega será no Almoxarifado do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 

7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000. 

 

4.4. Uma vez entregues os aparelhos iniciar-se-á a etapa de verificação, no 

prazo de 05 (cinco) dias que compreenderá o exame do material, a 

conferência de todos os acessórios e a verificação do perfeito funcionamento 

do objeto, de acordo com as características técnicas descritas neste Termo 

de Referência. 

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior 

não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 

 

4.5. Se, após o recebimento, no prazo do item 4.4, constatar-se que 

determinado aparelho foi entregue em desacordo com a proposta, com 

defeito, fora das especificações deste Termo de Referência ou incompleto, a 

empresa Contratada será notificada para efetuar a troca do(s) aparelho(s) 

em um prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

 

5.  Das Obrigações da Contratada 
 

5.1. Entregar os aparelhos celulares à contratante em perfeitas condições, 
conforme especificações, prazo e local definidos neste Termo de Referência, 
incluindo todos os acessórios necessários à sua plena utilização, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia. 

 

5.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

5.3. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto 

em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando 
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os serviços com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com 

os prazos estabelecidos. 

5.4. Indicar representante para relacionar-se com o TRE/AL como 

responsável pela execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite 

dos aparelhos. 

5.5. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na 

execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável 

pela fiscalização da contratante. 

5.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o 

objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

5.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990). 

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir na execução do objeto. 

 

6. Das Obrigações da Contratante 

 

6.1. Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota 

de Empenho ou outro instrumento hábil. 

6.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante 

estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações. 

6.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário 

designado, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, 

que atenderá ou justificará de imediato. 

6.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da 

execução do objeto contratual. 

6.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições 

estabelecidas neste Termo. 
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6.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

6.7. Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as 

condições e prazo estabelecidos neste Termo. 

6.8. Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste 

Termo de Referência. 

6.9. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da 

execução do objeto. 

 

7. Do Pagamento 

 

7.1. O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias, contados do aceite da 

nota fiscal, contendo o detalhamento do objeto entregue, através de boleto ou 

depósito bancário, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 

pela contratada. 

7.2. A nota fiscal que apresente incorreções será devolvida para a contratada 

para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior 

começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal corrigida à 

contratante. 

7.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 

mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de 

manutenção das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da 

contratada. 

7.5. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, 

juntamente à fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa 

nº 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) 

legal(is), em duas vias. 

7.6. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 

tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 

1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 

8. Controle da Execução 
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8.1. Os aparelhos recebidos serão conferidos pelo Assessor de Comunicação 

Social, nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, que determinará o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. Das Sanções Administrativas 

 

9.1. Comete infração administrativa, sujeita a penalidades, nos termos da 

Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das 

obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. Cometer fraude fiscal; 

9.1.6. Não mantiver a proposta. 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, o TRE/AL poderá, 
garantido o direito prévio da ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes 
penalidades: 

 

9.3. No caso de atraso na entrega, sem justificativa, ou com justificativa 

recusada pelo TRE/AL, a contratante aplicará multa de 0,5 % (zero vírgula 

cinco por cento), por dia útil, calculado sobre o valor do(s) item(ns) 

entregue(s) com atraso, ou sobre item(ns) a ser substituído. 

9.3.1. A multa do inciso anterior é limitada a 20 (vinte) dias úteis, 

sendo esta a data-limite para o cumprimento da obrigação, 

independentemente de notificação. 
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9.4. No caso de inexecução total, a Administração aplicará a multa de 10 % (dez 
por cento) e, de inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), 
ambas sobre o valor total da nota de empenho. 

 

10. Da Dotação Orçamentária 

 
10.1. As despesas resultantes desta contratação serão suportadas pela 

dotação orçamentária a ser informada através da SGO/COFIN. 

 

Maceió, 15 de julho de 2021. 

 

Flávia Gomes de Barros 

Assessora de Comunicação Social 

TRE/AL 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
À AJ-DG, para ciência da retificação efetuada na

minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/09/2021, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939613 e o código CRC E64DA235.
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PROCESSO : 0005104-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1061 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Atesto ciência acerca das modificações efetivadas
na minuta de edital, em atendimento às recomendações
apostas no Parecer 1046 (0938321), desta Assessoria Jurídica.

 
Aprovo, portanto, a Minuta retificada (0939612).
 
À consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/09/2021, às 10:56, 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
0939790 e o código CRC B2F2E289.
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos, e especialmente o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
1046/2021 (0938321), complementado pelo Parecer AJ-DG nº
1047/2021 (0939790), sanadas todas as recomendações apontadas,
aprovando a Minuta de Edital (0939612), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência para a competente deliberação,
com vistas a sugerir a abertura da fase externa do presente certame,
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de material permanente – aparelhos de
telefone celulares, tudo de acordo com requisição promovida pela
Assessoria de Comunicação Social deste Regional.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/09/2021, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939917 e o código CRC B66ECDCE.
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PROCESSO : 0005104-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição de material permanente. 

 

Decisão nº 1962 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral Substituto, inserta no evento SEI nº 0939917.

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, objetivando
a aquisição de material permanente – aparelhos de
telefone celular, conforme as quantidades e especificações
descritas no Termo de Referência (0917141), devidamente aprovado
pelo Senhor Secretário de Administração, por meio do Despacho
GSAD 0920228, tudo de acordo com requisição promovida pela
Assessoria de Comunicação Social deste Tribunal. 

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0939612, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 1046/2021 (0938321), complementado
pelo Parecer AJ-DG nº 1061/2021 (0939790) e demais medidas de
estilo.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/09/2021, às 12:04, 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
0940604 e o código CRC FD03F3FD.
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À SLC, para publicar o aviso do certame e demais

medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940932 e o código CRC D85ADB32.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4400//22002211  
  

PROCESSO Nº 0005104-34.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 23 de setembro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14h. 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – aparelhos 
de telefone celulares, tudo de acordo com requisição promovida pela Assessoria de 
Comunicação Social deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da 
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 
18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário 
Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no 
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material permanente – 
aparelhos de telefone celulares, conforme especificações descritas no Anexo I deste 
Edital. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA, DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses). 
 
2.3. Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela indicada, 
deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta capital. 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 40/2021 - assinado (0942228)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 128



 

2 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

o Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

 

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

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

até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, 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 
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(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

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

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

se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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. O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 9.112,44 (nove mil, cento e 
doze reais e quarenta e quatro centavos), que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  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; 
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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 Municipal 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 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

 

10.2.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 

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

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.8.  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 
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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; 

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. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 40/2021 - assinado (0942228)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 143



 

1

7 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 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. 

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 
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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 15 
(quinze) dias corridos, 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 (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, 
Tel: (82) 3328-1947, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração 
deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

a)       provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de 
referência; 

a.1) Entregues os aparelhos, iniciar-se-á a etapa de verificação, no prazo de 
05 (cinco) dias que compreenderá o exame do material, a conferência de 
todos os acessórios e a verificação do perfeito funcionamento do objeto, de 
acordo com as características técnicas descritas no Termo de Referência; 

b)    definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação ou na hipótese de a verificação não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputando-se como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 
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 atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, 
desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e 
aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.  
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante 
formulário próprio. 
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16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder 
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
16.7. 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 corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
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 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, em razão de atraso 
no cumprimento do objeto ou na substituição de materiais desconformes, 
calculado sobre o valor atualizado do material; 
 

a.1) A multa supracitada é limitada a 20 (vinte) dias úteis, sendo esta a data-
limite para o cumprimento da obrigação, independentemente de notificação.  
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral da contratação, em razão 
de inexecução total, ou de 5% (cinco por cento), no caso de inexecução parcial, 
ambas sobre o valor total da nota de empenho. 

 
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 
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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 15 (quinze) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada e que conterá o detalhamento do objeto entregue. 
 
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. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, 
juntamente à fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa nº 1.234 - 
RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas 
vias.  
 
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 
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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° 449052 (Equipamentos e Material Permanente). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de Empenho ou 
outro instrumento hábil; 

b) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 
8.666/1993 e suas alterações; 

c) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, 
em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de 
imediato; 

d) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual; 

e) Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Edital.  

f)  Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento; 

g) Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as condições e prazo 
estabelecidos neste Edital;  

h) Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Edital; 

i) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do 
objeto. 
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21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Entregar os aparelhos celulares à contratante em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local definidos no Termo de Referência (Anexo I), incluindo todos 
os acessórios necessários à sua plena utilização, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de 
garantia;  
 
b) Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português 
e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
c) Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em 
conformidade com as disposições do Termo de Referência (Anexo I), prestando os 
serviços com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos 
estabelecidos; 
 
d) Indicar representante para relacionar-se com o TRE/AL como responsável pela 
execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite dos aparelhos; 
 
e) Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto 
contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante; 
 
f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto 
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); 
 
h) Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução 
do objeto; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à 
natureza dos da contratação; 
 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
k) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 
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m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

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

prazos em dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), 
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 06 de setembro de 2021. 
 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES 

 

Justificativa 
 

A Assessoria de Comunicação Social (ACS) do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), no desenvolvimento das suas funções de 

promover uma ligação entre o órgão e a sociedade, administrando 

informações e construindo imagem perante a opinião pública, necessita 

dispor de canal de comunicação móvel para seus integrantes, objetivando 

que os mesmos possam desempenhar efetivamente – e com qualidade – 

suas atividades, em trabalho externo, interno, virtual ou presencial. 

A aquisição de aparelhos celulares (com memória, câmera e sistema 

operacional superior aos atualmente disponibilizados) tem por finalidade 

viabilizar a comunicação digital do TRE de Alagoas através das redes 

sociais, com criação de vídeos, campanhas, divulgação de eventos virtuais 

e, especialmente, para que o diálogo com os usuários seja contínuo e 

initerrupto, tornando- se célere e eficiente. 

1. Do Objeto 

1.1. O objeto consiste na aquisição de aparelhos telefônicos celulares, 

desbloqueados, tipo smarthphones, incluindo todos os acessórios 

necessários ao seu pleno funcionamento, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. 

 

2. Das Especificações do Objeto 

2.1. Os aparelhos celulares devem observar as seguintes especificações: 
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ITEM APARELHO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QTDE. 

 
 
 
 
 
 

1 

APARELHO CELULAR TIPO 1 
1 – Sistema Operacional Android 
2 - Processador 1x Cortex-X1 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 2.8GHz + 
4x Cortex-A55 2.2 GHz 
3 – GPU Mali-G78 MMP14 
4 – RAM 8GB 
5 – Memória 
Max 256GB 06 – 
Resistência à 
água 
07 – Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp, Resolução 4000 x 3000 
pixel, Tamanho do sensor 1/1.76”+1/1.76”+1/2.55”, Aperture 
Size F1.8 + F2 + F2.2, Estabilização ótica, Ângulo Máximo 120º, 
Zoom ótico 3x, Autofoco, Foco por toque, Flash LED, HDR, Dual 
Shot, Detecção Facial e câmera frontal de 10 Mp F2.2 – 
Resolução de gravação de vídeo 8K UHD, auto focagem de vídeo, 
FPS de gravação de 24 fps, estabilização de vídeo, slow motion 
de 960 fps, vídeo HDR, Dual Rec, Stereo Sound Rec, Foto em 
vídeo, Vídeo câmera frontal 4K (2160p), 60fps 

8 – Sim Card nano 
9 – Dual Sim (segundo slot 
virtual e SIM) 10 – GSM - Quad 
Band (850/900/1800/1900) 
11 – Tecnologia 5G 
12 – Velocidade Máxima de 
Download 7350 Mbps 13 – 
Velocidade Máxima de Upload 
3670 Mbps 
14 – Tela com Resolução de 1080x2400 pixels, densidade de 
pixels de 421 ppi e 16 milhões de cores 
15 – Conectividade Wi-Fi, bluetooth, 
USB, NFC e GPS 16 – Bateria tipo LiPo 
Ampere 4000mAh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Os aparelhos fornecidos devem ser entregues com os seguintes acessórios: 

2.2.1. 01 (um) manual de instrução em português; 

2.2.2 01 (um) fone de ouvido; e 

2.2.3. 01 (um) carregador com fonte de alimentação bi-volt automática 
 

2.3. Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso, em linha 

de produção, comercializados pela na data da licitação e acondicionados em suas 

embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a 
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sua originalidade e integridade. 

 

2.4. Os aparelhos devem ter garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante, 
com rede de assistência técnica autorizada no território nacional e pontos de 
atendimento no estado de Alagoas. 

2.5. Só serão aceitos aparelhos celulares com assistência técnica, credenciada pelo 
fabricante, no estado de Alagoas. 

2.5.1. Para efeito de prestação de assistência técnica, os aparelhos deverão 
estar acompanhados de nota fiscal contendo sua marca, modelo e garantia. 
 

3. Do Preço 
 

 

3.1. Estima-se o seguinte valor unitário e total para o item: 
 

  

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 Aparelho Celular 
Tipo 1 

2 MEDIANTE 
PESQUISA DE 

PREÇOS 

MEDIANTE 
PESQUISA 

DE PREÇOS 

 

3.2. O frete do material deverá ser incluso no preço. 
 

4. Da Entrega e Recebimento do Objeto 
 

4.1. Os aparelhos deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias corridos a 

partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, no endereço 

indicado no item 4.3., para aprovação, acompanhados de todos os acessórios 

para seu pleno funcionamento, conforme item 2.2. 

 

4.1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, 

desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de 

entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como 

inadimplemento contratual. 
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4.2. Os aparelhos deverão ser disponibilizados ao TRE de Alagoas, de acordo 

com as especificações exigidas neste Termo de Referência. 

4.3. A localidade de entrega será no Almoxarifado do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 

7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000. 

 

4.4. Uma vez entregues os aparelhos iniciar-se-á a etapa de verificação, no 

prazo de 05 (cinco) dias que compreenderá o exame do material, a 

conferência de todos os acessórios e a verificação do perfeito funcionamento 

do objeto, de acordo com as características técnicas descritas neste Termo 

de Referência. 

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior 

não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 

 

4.5. Se, após o recebimento, no prazo do item 4.4, constatar-se que 

determinado aparelho foi entregue em desacordo com a proposta, com 

defeito, fora das especificações deste Termo de Referência ou incompleto, a 

empresa Contratada será notificada para efetuar a troca do(s) aparelho(s) 

em um prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

 

5.  Das Obrigações da Contratada 
 

5.1. Entregar os aparelhos celulares à contratante em perfeitas condições, 
conforme especificações, prazo e local definidos neste Termo de Referência, 
incluindo todos os acessórios necessários à sua plena utilização, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia. 

 

5.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

5.3. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto 

em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando 
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os serviços com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com 

os prazos estabelecidos. 

5.4. Indicar representante para relacionar-se com o TRE/AL como 

responsável pela execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite 

dos aparelhos. 

5.5. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na 

execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável 

pela fiscalização da contratante. 

5.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o 

objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

5.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990). 

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir na execução do objeto. 

 

6. Das Obrigações da Contratante 

 

6.1. Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota 

de Empenho ou outro instrumento hábil. 

6.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante 

estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações. 

6.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário 

designado, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, 

que atenderá ou justificará de imediato. 

6.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da 

execução do objeto contratual. 

6.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições 

estabelecidas neste Termo. 
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6.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

6.7. Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com as 

condições e prazo estabelecidos neste Termo. 

6.8. Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste 

Termo de Referência. 

6.9. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da 

execução do objeto. 

 

7. Do Pagamento 

 

7.1. O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias, contados do aceite da 

nota fiscal, contendo o detalhamento do objeto entregue, através de boleto ou 

depósito bancário, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 

pela contratada. 

7.2. A nota fiscal que apresente incorreções será devolvida para a contratada 

para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior 

começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal corrigida à 

contratante. 

7.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o 

mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à verificação de 

manutenção das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal da 

contratada. 

7.5. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, 

juntamente à fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa 

nº 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) 

legal(is), em duas vias. 

7.6. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 

tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 

1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 

8. Controle da Execução 
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8.1. Os aparelhos recebidos serão conferidos pelo Assessor de Comunicação 

Social, nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, que determinará o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. Das Sanções Administrativas 

 

9.1. Comete infração administrativa, sujeita a penalidades, nos termos da 

Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das 

obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. Cometer fraude fiscal; 

9.1.6. Não mantiver a proposta. 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, o TRE/AL poderá, 
garantido o direito prévio da ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes 
penalidades: 

 

9.3. No caso de atraso na entrega, sem justificativa, ou com justificativa 

recusada pelo TRE/AL, a contratante aplicará multa de 0,5 % (zero vírgula 

cinco por cento), por dia útil, calculado sobre o valor do(s) item(ns) 

entregue(s) com atraso, ou sobre item(ns) a ser substituído. 

9.3.1. A multa do inciso anterior é limitada a 20 (vinte) dias úteis, 

sendo esta a data-limite para o cumprimento da obrigação, 

independentemente de notificação. 
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9.4. No caso de inexecução total, a Administração aplicará a multa de 10 % (dez 
por cento) e, de inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), 
ambas sobre o valor total da nota de empenho. 

 

10. Da Dotação Orçamentária 

 
10.1. As despesas resultantes desta contratação serão suportadas pela 

dotação orçamentária a ser informada através da SGO/COFIN. 

 

Maceió, 15 de julho de 2021. 

 

Flávia Gomes de Barros 

Assessora de Comunicação Social 

TRE/AL 
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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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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 22/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0053. 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. O Senhor Pregoeiro decidiu DECLARAR VENCEDORA do pregão em epígrafe a
empresa GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2021)
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: LG. Administradora de Serviços EIRELI - ME; Objeto do
7º Termo Aditivo: Revisar o percentual referente ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) das
planilhas de formação de preços, constantes do item 6.1, que trata do "Preço", e
contemplar a 5ª repactuação; Fundamento Legal: Artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93,
combinado com o artigo 12, incisos I e II, do Decreto nº 9.507/2018; Crédito Orçamentário:
Natureza da Despesa: 3.3.90.37.01; PTR: 168.418 e 168.413; Data da assinatura:
03/09/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2016/00079; Contrato n.º 045/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: VIGFAT Vigilância Patrimonial Ltda.; Objeto do 2º
Termo Aditivo: Excluir o percentual referente ao Aviso Prévio Trabalhado e revisar o
percentual relativo ao Aviso Prévio Indenizado das planilhas de formação de preços,
constantes do item 5.1, que trata do "Preço", contemplando a 1ª repactuação de preços;
Fundamento Legal: Artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, combinado com o artigo 12,
incisos I e II, do Decreto nº 9.507/2018; Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa:
3.3.90.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA; PTR: 168.413 - JC e 168418 - CCJF; Data da
assinatura: 30/08/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00441; Contrato n.º 022/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0012545-41.2020.4.03.8000; Espécie: Termo de Rescisão Unilateral nº
04.009.11.2020, firmado em 03/09/2021, ao Contrato nº 04.009.10.2020; Contratante:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada:
GUERINI SOPRAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ nº 24.474.596/0001-20;
Fundamento Legal: art. 79, inciso I da Lei nº 8.666/93; Vigência: rescisão a partir da
assinatura do Termo; Signatário: pelo Contratante, Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo,
Diretor-Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

PROCESSO SEI Nº 0271239-82.2021.4.03.8000
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de recuperação estrutural e
pintura dos subsolos do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal - 3ª Região, situado na
Avenida Paulista, 1842 - Bela Vista - São Paulo - SP.
Data e local da abertura (1º Envelope): 27/09/2021, às 14h00, na Auditório do TRF - 3ª
Região, situado na Av. Paulista, nº 1.842, Torre Sul, 25º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP.

Obtenção do edital: a partir de 09/09/2021, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1072/3/4, das 12h00 às

19h00.

São Paulo, 8 de setembro de 2021.
SILVIA DE VIDI

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 086/2021-DEC. CONVENENTES: TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 4ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO - 4ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL,
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL - AJURIS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PROCURADORIA REGIONAL
DA REPÚBLICA 4ª REGIÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - 4ª REGIÃO, ESCOLA SUPERIOR DA
MAGISTRATURA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS, DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL e JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL. OBJETO: Conjugação de esforços visando à troca de
informações, promoção de ações conjuntas, estímulo, socialização de projetos voltados às
ações socioambientais, tendo por fim alcançar seu público interno e a comunidade em
geral. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 09/09/2021 a
09/09/2026. P.A. 12.1.000052810-8. ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle
Pereira, Presidente, em 19/08/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 22/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: IVETE FERRONATTO FOLLI. OBJETO: Prorrogação da
vigência do contrato de serviços de lavanderia, por mais 12 meses, a partir de
08/09/2021. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168396; ND 3390.39 e 2021NE500070.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 6.195,30. PA: 0006236-74.2020.4.04.8000.
ASSINATURA: Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo em
31/08/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 21/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 21/2021
(Processo Administrativo Virtual nº 0006000-54.2021.4.05.7000) - contratação de empresa
para o fornecimento de materiais de marcenaria para a implantação do Laboratório de
Inovação no Anexo I (ESMAFE) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - restou
deserto.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 3331-28.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa para elaboração do
laudo de avaliação da capacidade resistente residual do Edifício Ampliação do Edifício Sede
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para determinação da viabilidade de mudança
de utilização, de escritório para arquivo de processos físicos, relativamente aos parâmetros
técnicos normativos de estabilidade estrutural.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
09/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão,
Bairro do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00024-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 21/09/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste
certame licitatório.Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas
no Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/09/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato de Inexigibilidade publicado no DOU do dia 08/09/2021, Seção 03,
nº 170, pág. 130, onde se lê: "Extrato de Inexigibilidade de Licitação", leia-se: "Extrato de
Dispensa de Licitação".

Maceió/AL, 8 de setembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 39/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
06/09/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres de, aproximadamente, 1,2
m³, com 02(duas) coletas por semana, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 09/09/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL. Entrega das
Propostas: a partir de 09/09/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 23/09/2021, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 08/09/2021) 070011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005104-34.2021. Objeto: Auisição de material permanente - aparelhos de
telefone celulares, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital. . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 09/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00040-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/09/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0001207-68.2021.6.03.8000. Termo de Dispensa nº 12/2021. Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT.
Objeto: Execução de serviços postais, não compreendidos no monopólio da empresa.
Fundamento Legal: Artigo 24, VIII, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R$ 35.997,00 (trinta e cinco
mil e novecentos e noventa e sete reais). Assinatura de ratificação em 08/09/2021 pelo
Contratante, Francisco Valentim Maia, Diretor Geral do TRE/AP.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0001207-68.2021.6.03.8000. Termo de Inexigibilidade nº 52/2021.

Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: Empresa

Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT. CNPJ: 34.028.316/7624-61. Objeto:

Execução de serviços postais exclusivos. Fundamento Legal: art. 25, caput, da

Lei nº 8.666/93. VALOR: R$ 23.998,00 (vinte e três mil e novecentos e noventa

e oito reais). Assinatura de ratificação em 08/09/2021 pelo Contratante,

Francisco Valentim Maia, Diretor Geral do TREAP.
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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 setembro de 2021.

À CPREG,

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 09/09/2021, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943331 e o código CRC CEF05C1A.

0005104-34.2021.6.02.8000 0943331v1
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Proposta Comercial 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS- TRE/AL 
PREGÃO ELETRÔNICO:                      4400//2200221 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS :    0005104-34.2021.6.02.8000     
DATA E HORA DA ABERTURA: 23/09/2021 14:00h     
   
Proponente: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - ME 
CNPJ: 28.604.543/0001-37 
Endereço: Rua Hyldeu Santos Figueiredo, 38, Bairro Minas Caixa, Belo Horizonte MG – CEP 31615-260 
Telefone: 031 3432 0953 
Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 
E-mail: reisesantossuprimentos@gmail.com 
 

ITENS DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT MARCA MODELO UNIT.(R$) TOTAL(R$) 

1 Fabricante Samsung - Galaxy S20 FE 
Tipo de Chip Nano Chip 
Sistema Operacional Android 
Versão S.O. Android 10.0 
Tipo de Tela Super AMOLED 
Tamanho do Display 6.5'' 
Resolução 1080 x 2400 (FHD+) 
Multichip Dual Chip 
Câmera Traseira Câmera Tripla 
Traseira de 12MP (Ultra Wide) + 12MP 
(OIS) + 8MP (Telephoto) 
Câm. Frontal 32MP Filmadora UHD 4K 
Sintonizador de TV Não possui 
NFC Sim 
Processador Octa-Core 2.8GHz 
Memória RAM 6GB 
Memória Interna 128GB 
Expansivo 1TB 
B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),
B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B1
3(700),B17(700),B20(800),B26(850),B2
8(700),B32(1500),B66(AWS-3) 
Conexões Wi-Fi,3G,4G 
Bateria de Íons de Lítio de 4.500mAh  
Cor Cloud Mint 

2 SAMSUNG S20 FE 3.400,00 6.800,00 

 
LOCAL DE ENTREGA:                          Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL 
PRAZO DE ENTREGA:  15 DIAS, após recebimento do empenho/ordem de compra. 
GARANTIA:   12 MESES, após o recebimento da mercadoria. 
VALIDADE DA PROPOSTA:  60 DIAS, após a data da emissão da proposta 
Esta empresa é optante pelo Simples Nacional. 

Dados para depósito:  BANCO DO BRASIL AG 3068-6 CC 58534-3 

Nos preços não está incluída a instalação dos produtos. 
Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos, encargos sociais, frete até o destino e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. 

Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2021 

 

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR CPF: 800.929.776-34 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

  
 
A empresa, JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR – ME inscrita no CNPJ 28.604.543.0001/37, por meio de 

sua representante JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - 80092977634, RGMG5027558, devidamente 

constituído doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 5.1. do Edital na modalidade 

pregão Eletrônico declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

1. A proposta apresentada para participar da licitação na modalidade pregão eletrônico em 

referência elaborada de maneira independente pela Licitante JAIR DOS REIS SILVA 

JUNIOR – ME e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato da licitação na modalidade pregão eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico em 

referência não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 

de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da licitação do pregão eletrônico em referência quanto 

a participar ou não da referida licitação; 

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação do pregão eletrônico em 
referência não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação do pregão eletrônico em 
referência antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação do pregão eletrônico em 
referência foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do (a) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS- TRE/AL, antes 
da abertura oficial das propostas. 

5. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 

Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2021 

 

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIORCPF: 800.929.776-34 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA  

E DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS e IDONEIDADE 
 

 
A empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR- ME com sede à Rua Hyldeu Santos Figueiredo, 

38, Bairro Minas Caixa, Belo Horizonte MG – CEP 31615-260, inscrita no CNPJ sob o nº 
28604543000137, declara, sob as penas da lei, que: 

 
1) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
 

2) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1da IN/MARE nº05/95 e 
 

3) Não emprega menores de18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 
menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854,de27/10/1999, publicada 
no DOU de 28/10/1999 e ao inciso XXXIII, do artigo7º, da Constituição Federal. 

 
 
Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2021 

 

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIORCPF: 800.929.776-34 
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DECLARAÇÃO DE EMPRESA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE /MEI 
 
Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004 
 

A empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR-ME com sede à Rua Hyldeu Santos Figueiredo, 
38, Bairro Minas Caixa, Belo Horizonte MG – CEP 31615-260, inscrita no CNPJ sob o nº 
28.604.543.0001/37,por meio de sua representante JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR CPF: 800.929.776-
34, RG MG5027558, declara, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 
64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte/MEI - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
I - preenche os seguintes requisitos: 
 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de 
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 
 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; 
 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com 
as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, 
relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º 
da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 

Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2021 

 

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIORCPF: 800.929.776-34 
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DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

 

 

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR-ME com sede à Rua Hyldeu Santos Figueiredo, 38, Bairro Minas 
Caixa, Belo Horizonte MG – CEP 31615-260, inscrita no CNPJ sob o nº 28.604.543.0001/37 por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR infra-assinado, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º MG 5.027.558   e do CPF/MF n.º 800.929.776.34, para os fins 
de habilitação no Pregão Eletrônico 06/2021, DECLARA expressamente que: 

 

a) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as 
normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2021 

 

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIORCPF: 800.929.776-34 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

 
 
Para fins do disposto no art. 3º da Resolução/CNMP nº 37/2009, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.027.558, DECLARA, sob 
as penas da lei, que a empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
28.604.543.0001/37 sediada Endereço: Rua Hyldeu Santos Figueiredo, 38, Bairro Minas Caixa, Belo 
Horizonte MG – CEP 31615-260, não possui sócio, gerente ou diretor que seja cônjuge, companheiro ou 
parente até o terceiro grau de Membros do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS- TRE/AL e nem 
de servidores que sejam ocupantes de cargo de direção ou chefia. 

 

Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2021 

 

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR CPF: 800.929.776-34 
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SM-G780FZGJZTO 

• Câmera de lente tripla  

• Tela de 6.5"  

• Tudo que você quer, para fazer tudo que ama  

Selecione o modelo 

Galaxy S20+ 

Galaxy S20 FE 

Cor 

 

Memória 

128 GB 

 

Esse é o smartphone que mudará a história da fotografia. 

Conheça o Galaxy S20, o S20+ e o S20 Ultra. Eles contam com o revolucionário 8K 

Video Snap, que muda a forma como você grava vídeos e tira fotos.1 Com a segurança 

do Samsung Knox, uma bateria inteligente, um processador poderoso e um espaço de 

armazenamento enorme, os 3 modelos do Galaxy S20 revelam um novo mundo para os 

smartphones.  

Alta resolução 

108 MP permitem que você amplie várias vezes.3 

 

Deixamos os 12 megapixels para trás. O Galaxy S20 Ultra oferece milhões de pixels a 

mais em cada foto. Assim, pela primeira vez, você pode ampliar para ver detalhes que 

você nunca teria visto.  

 

Space Zoom 

Amplie 100x para descobrir fotos que você nunca soube que existiram4 

Essa inovação só é possível graças ao Hybrid Optic Zoom de 10x, que funciona com uma 

revolucionária lente dobrada e um sensor de imagem de alta resolução. Além disso, o 

Super Resolution Zoom aprimorado pela inteligência artificial da câmera aproxima 

imagem e registra momentos que você poderia ter perdido.  

*Imagem simulada para fins ilustrativos. 

 

Quase triplicamos o tamanho do sensor para que você possa registrar o melhor da noite 

Com baixa luminosidade, o sistema de câmeras com qualidade profissional tira várias 

fotos ao mesmo tempo, mesclando-as em uma foto impressionante com menos desfoque 
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e ruído. Com sensores de imagem maiores e IA, mudar para o Modo Noturno significa 

que você poderá fotografar cenários à noite com mais nitidez.7  

 

Conheça o vídeo de maior resolução em um smartphone 

Melhoramos a resolução dos smartphones de 4K para 8K, 4 vezes maior do que a 

resolução UHD e 16 vezes maior do que a Full HD. Assim você poderá registrar 

momentos com uma resolução supernítida.  

A inteligência artificial aprimorada estabiliza o vídeo como uma câmera de ação 

O sensor maior e o estabilizador equilibram o movimento da câmera, para que suas 

filmagens não fiquem embaçadas e instáveis, mas supersuaves.  

Uma forma completamente nova de gravar uma vez e registrar em vários formatos 

O Single Take é, basicamente, o modo de disparo contínuo melhorado. Com uma 

inteligência artificial revolucionária, permite que você grave por até 10 segundos e gere 

conteúdos em vários formatos, para você poder escolher as melhores fotos, vídeos e gifs 

sem precisar gravar novamente.8  

Muita velocidade para você postar e assistir o que quiser 

Fique por dentro dos seus jogos, streamings e mídias sociais com velocidades de 

download de até 2,0 Gbps em LTE e conexões Wi-Fi6 seguras.9  

Fique sempre ligado 

Nossas baterias são poderosas com 5.000 mAh (padrão).10, 11 Além disso, elas são 

inteligentes, ajustando-se aos seus hábitos com o smartphone para economizar bateria e 

durar muito mais com uma única carga.  

 

Tem lugar para 750.000 das suas fotos favoritas12 

O Galaxy S20, o S20+ e o S20 Ultra foram feitos para oferecer uma câmera poderosa 

com espaço de armazenamento interno enorme para guardar seus vídeos e fotos em alta 

resolução. Você ainda pode expandir com um cartão MicroSD e ter até 1,5 TB de espaço 

de armazenamento.13, 14  

 

Atualizamos todo o sistema de segurança para suas coisas continuarem sendo suas 

Criamos um processador seguro dedicado a proteger seu PIN, senha, padrão e chave 

privada do Blockchain. Com a plataforma Knox, a segurança é completamente integrada 

em todas as partes do seu smartphone, desde o hardware até o software, para seus dados 

continuarem privados.  

 

161.9 x 73.7 x 7.8  

Dimensões (AxLxP, mm)  

186  

Peso (g)  

2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz  

Velocidade do Processador  

Octa Core  

Tipo de Processador  

Mostrar mais ESPECIFICAÇÕES 

*Todas as especificações e descrições fornecidas aqui podem ser diferentes das 

especificações e descrições reais do produto. A Samsung reserva-se o direito de fazer 

alterações em seu documento e no produto aqui descrito a qualquer momento, sem 

qualquer obrigação de notificar tais alterações. Todos os recursos, funcionalidades, 

especificações, GUI e outras informações de produto fornecidas neste documento 
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incluindo, entre outros, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, 

disponibilidade e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou 

obrigações. O conteúdo da tela consiste em imagens simuladas e serve apenas para fins 

de demonstração. 

 

1. O 8K Video Snap permite que você tire fotos de 33MP a partir de vídeos 8K. 

2. A disponibilidade da cor pode variar conforme o país ou a operadora. 

3. Câmera de 108 MP disponível apenas no Galaxy S20 Ultra. O Galaxy S20 e o 

S20+ têm câmeras de 64 MP. 

4. O Hybrid Optic Zoom de 10x e o Super Resolution Zoom de 100x estão 

disponíveis apenas no Galaxy S20 Ultra. O Galaxy S20 e o S20+ têm Hybrid 

Optic Zoom de 3x e Super Resolution Zoom de 30x. 

5. O Hybrid Optic Zoom do Galaxy S20 une lentes e um sensor de imagem de alta 

resolução. 

6. O Super Resolution Zoom inclui o zoom digital, que pode causar a deterioração 

de algumas imagens. 

7. O sensor de imagem do Galaxy S20 Ultra é cerca de 2,9x maior que o do 

Galaxy S10. O sensor de imagem do Galaxy S20 e do S20+ é cerca de 1,7x maior 

que o do Galaxy S10.  

8. A média e a quantidade de resultados do Single Take podem diferir conforme a 

captura original. 

9. A velocidade real dos dados e Wi-Fi pode variar dependendo do país, da 

operadora e do ambiente do usuário. 

10. Bateria de 5000mAh (típica) disponível apenas no Galaxy S20 Ultra. A bateria do 

Galaxy S20 é de 4000mAh (típica) e a bateria do Galaxy S20+ é de 4500mAh 

(típica). Valor padrão testado em condições de laboratório terceirizado. O valor 

padrão é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria 

entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A capacidade 

nominal (mínima) é de 3880 mAh para o modelo Galaxy S20, 4370 mAh para o 

Galaxy S20+ e 4855 mAh para o Galaxy S20 Ultra. A duração real da bateria pode 

variar dependendo do ambiente de rede, dos padrões de uso e outros fatores. 

11. Estimado tendo como base o perfil de uso de um usuário médio/comum. Avaliado 

de forma independente pela Strategy Analytics entre 13 e 24 de janeiro de 2020 

nos Estados Unidos e no Reino Unido com as versões de pré-lançamento SM-

G980, SM-G981, SM-G985, SM-G986 e SM-G988 sob condições padronizadas 

usando redes LTE e 5G Sub6 (NÃO testado para rede 5G mmWave). A duração 

real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, 

frequência de chamadas e mensagens, número de cargas e muitos outros fatores. 

12. Figura apenas para armazenamento total de 1,5 TB (memória interna de 512 GB 

+ memória externa de 1 TB com cartão MicroSD) e baseia-se no pressuposto de 

que uma imagem tenha 2 MB. O número real de fotos que podem ser armazenadas 

depende da configuração da sua câmera. Simulação de espaço de armazenamento 

exclusiva de software e aplicativos pré-instalados. O espaço de armazenamento 

real pode variar conforme o país, o modelo, o tamanho do arquivo e o formato. 

13. Disponível em 512 GB (Galaxy S20+ 5G e S20 Ultra 5G/LTE) e 128 GB 

(Galaxy S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G e S20 Ultra 5G/LTE). Armazenamento de 

até 1,5 TB disponível apenas para os modelos Galaxy S20+ 5G e S20 Ultra 

Anexo CATÁLOGO DO APARELHO (0948974)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 175



5G/LTE de 512 GB, com cartão microSD de 1 TB. O armazenamento real 

disponível pode variar dependendo do software pré-instalado. 

14. Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode variar conforme 

o país e o fabricante. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2021.
Senhora Assessora de Comunicação,
 
Solicito os bons préstimo de V.Sª para análise técnica da

proposta apresentada pela empresa Jair dos Reis Silva
Junior (0948972) e o catálogo do aparelho celular (0948974).

 
Informo a V.Sª que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/09/2021, às 15:17, 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
0948976 e o código CRC 1A448BD6.

0005104-34.2021.6.02.8000 0948976v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4820 - TRE-AL/PRE/ACS

Senhor Pregoeiro;
Após análise do catálogo do aparelho e da proposta da empresa

no referido pregão, informo que o aparelho proposto no catálogo atende às
necessidades desta ACS, especificadas no Termo de Referência 0917141.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 23/09/2021, às 15:24, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948984 e o código CRC FDD7E62B.

0005104-34.2021.6.02.8000 0948984v2
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.604.543/0001-37 DUNS®: 918149624
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Nome Fantasia: REIS E SANTOS SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/09/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/10/2021
FGTS 29/09/2021
Trabalhista Validade: 09/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/05/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 04/06/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2021Validade:

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: 23/09/2021 16:33 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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18/08/2021 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto… 1/1

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
18/08/2021

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
16/11/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003490923.00-
76 CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA HYLDEU SANTOS FIGUEIREDO NÚMERO: 184

COMPLEMENTO: BAIRRO: VENDA NOVA CEP: 31615260

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>

certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000485389991
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15/07/2019 SINTEGRA

www.sintegra.gov.br 1/1

 

 

 

 

 

 

Cadastro CNPJ
Receita Federal 

 

SIARE - Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual

 Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

 Dados Principais

CNPJ: 28.604.543/0001-37

Inscrição Estadual: 003490923.00-76

UF: MG

Nome Empresarial: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

 Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para esc

CNAE-F Secundária: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortop

Data da Inscrição Estadual: 12/07/2019

Situação Cadastral: Habilitado - Ativo

Anexo INSCRIÇÃO ESTADUAL (0949316)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 181

http://www.sintegra.gov.br/new_bv.html
http://www.sintegra.gov.br/info.html
http://www.sintegra.gov.br/servi%C3%A7os.html
http://www.sintegra.gov.br/links.html
http://www.sintegra.gov.br/noticias.html
http://www.sintegra.gov.br/crit_sug.html
http://www.sintegra.gov.br/rec_int.html
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://consultasintegra.fazenda.mg.gov.br/sintegra


 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/09/2021 15:47:33 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 
CNPJ: 28.604.543/0001-37 
 
 
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. 

Anexo CONSULTA CONSOLIDADA (0949318)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 183



BELO HORIZONTE

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 28.604.543/0001-37

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 03 de Agosto de 2021 às 12:06

1 1de

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.

Código de Autenticação: 2108-0312-0650-0903-4328

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

BELO HORIZONTE, 03 de Agosto de 2021 às 12:06
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
28.604.543/0001-37
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/09/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
REIS E SANTOS SUPRIMENTOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R HYLDEU SANTOS FIGUEIREDO 

NÚMERO 
184 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
31.615-260 

BAIRRO/DISTRITO 
MINASCAIXA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
REISESANTOSSUPRIMENTOS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(31) 3432-0953/ (31) 9387-9711 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/09/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/09/2021 às 15:48:39 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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08/09/2021 15:28 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 28.604.543/0001-37
Razão Social:JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634
Endereço: R CAJUEIRO 370 / SANTA PAULA I / VILA VELHA / ES / 29126-160

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

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

Validade:31/08/2021 a 29/09/2021 
 
Certificação Número: 2021083104065120445842

Informação obtida em 08/09/2021 15:28:11

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

Voltar Imprimir
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 
 
CPF/CNPJ: 800.929.776-34 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 15:56:18 do dia 23/09/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 9JY1230921155618 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/09/2021 às 15:57) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 800.929.776-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

614C.CE09.E175.6433 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 23/09/2021 as 15:57:13 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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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

31112071711 2135

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional 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

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

002 ALTERACAO

ENQUADRAMENTO DE EPP

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

1

1

1

316

2211

2244

BELO HORIZONTE

20 Agosto 2019

Nº FCN/REMP

MGP1900449352

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 7445109 em 28/08/2019 da Empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, Nire 31112071711 e protocolo 193684101 -
26/08/2019. Autenticação: A5BBA7B0F3706F2E713274C524D24F02A4B6840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/368.410-1 e o código de segurança 9dvU Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 28/08/2019 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

19/368.410-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGP1900449352

Data

20/08/2019

800.929.776-34 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7445109 em 28/08/2019 da Empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, Nire 31112071711 e protocolo 193684101 -
26/08/2019. Autenticação: A5BBA7B0F3706F2E713274C524D24F02A4B6840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/368.410-1 e o código de segurança 9dvU Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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MÓDULO INTEGRADOR: MGP1900449352 MG78553201

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

800.929.776-34

ENQUADRAMENTO DE EPP

DESCRIÇÃO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO ATO

09/09/2017

O OBJETO SOCIAL SERA O COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

12/11/1968

UF

CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA (CNAE)

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF

AUTENTICAÇÃO

M             F

4742300
4753900
4773300
4789008

1

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

BL 05 APTO 404

BRASIL

5027558

14/08/2019

3111207171-1

PAÍS

REGIME DE BENS (se casado)

Atividade principal

RUA HYLDEU SANTOS FIGUEIREDO

ATO

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)

IDENTIDADE (número)

MG

184

MUNICÍPIO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
SECUNDARIAS)

RODO ANEL RDV ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO

EVENTO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)

UF CPF (número)

27001

2211

NIRE anterior

UF

BELO HORIZONTE

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

Atividades secundárias

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar
impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

VALOR DO CAPITAL - R$

CEP

BAIRRO / DISTRITO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)

EVENTO

REISESANTOSSUPRIMENTOS@GMAIL.COM

COMPLEMENTO

MG

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

DESCRIÇÃO DO EVENTO

NÚMERO

Órgão Emissor

DEPENDENTE DE
AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL

BRASILEIRA

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

CEP

 / 1

31615260

28604543000137

11.000,00

SSP

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

MUNICÍPIO

ALTERACAO

31990055

MINASCAIXA

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
§ 3º DO ART.  4º DA IN-DREI  03/2013, EVIDENCIADA EM
RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

JAIR DOS REIS SILVA

CASADO

(mãe)

NAZARE

BELO HORIZONTE

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

4789007

316

IRIS DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA

2244

MG

ONZE MIL REAIS

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

NÚMERO

SEXO

ASSINATURA DO EMPRESÁRIODATA DA ASSINATURA

USO DA JUNTA COMERCIAL

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ESTADO CIVIL

002

NACIONALIDADE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

             ____/____/______

EVENTO

NOME EMPRESARIAL

NASCIDO EM (data de nascimento)

COMUNHAO PARCIAL

UF

COMPLEMENTO

FILIAÇÃO

BAIRRO / DISTRITO

Declaro que a atividade se

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

ENQUADRA

REENQUADRA

DESENQUADRA

MICROEMPRESA - ME

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Porte

1 - SIM
2 - NÃO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

CONTABILIDADEVILARINHOBH@GMAIL.COM
EMAIL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7445109 em 28/08/2019 da Empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, Nire 31112071711 e protocolo 193684101 -
26/08/2019. Autenticação: A5BBA7B0F3706F2E713274C524D24F02A4B6840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/368.410-1 e o código de segurança 9dvU Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/368.410-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGP1900449352

Data

20/08/2019

800.929.776-34 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1
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26/08/2019. Autenticação: A5BBA7B0F3706F2E713274C524D24F02A4B6840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/368.410-1 e o código de segurança 9dvU Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, de nire
3111207171-1 e protocolado sob o número 19/368.410-1 em 26/08/2019, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7445109, em 28/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Aloysio
de Almeida Figueiredo. 
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

800.929.776-34 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

800.929.776-34 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

Belo Horizonte. Quarta-feira, 28 de Agosto de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7445109 em 28/08/2019 da Empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, Nire 31112071711 e protocolo 193684101 -
26/08/2019. Autenticação: A5BBA7B0F3706F2E713274C524D24F02A4B6840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/368.410-1 e o código de segurança 9dvU Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 28/08/2019 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 :

ALOYSIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO878.735.086-68

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Quarta-feira, 28 de Agosto de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7445109 em 28/08/2019 da Empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, Nire 31112071711 e protocolo 193684101 -
26/08/2019. Autenticação: A5BBA7B0F3706F2E713274C524D24F02A4B6840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/368.410-1 e o código de segurança 9dvU Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 28.604.543/0001-37
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

Atividade Econômica Principal:

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Endereço:
RUA HYLDEU SANTOS FIGUEIREDO, 184 - MINASCAIXA - Belo Horizonte / Minas
Gerais

Emitido em: 23/09/2021 16:32 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.604.543/0001-37 DUNS®: 918149624
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Nome Fantasia: REIS E SANTOS SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

5999 COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS Ativo

6750 SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS Ativo

7110 MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO Ativo

7520 ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO Ativo

7710 INSTRUMENTOS MUSICAIS Ativo

Emitido em: 23/09/2021 16:36 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.604.543/0001-37 DUNS®: 918149624
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Nome Fantasia: REIS E SANTOS SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/09/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 00349091.230076 Inscrição Municipal: 1.162.350/001-4
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 11.000,00 Data de Abertura da Empresa: 09/09/2017
CNAE Primário: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITÓRIO
CNAE Secundário 1: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 2: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 3: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 4: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E

Dados para Contato
CEP: 31.615-260
Endereço: RUA HYLDEU SANTOS FIGUEIREDO, 184 - MINASCAIXA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 34320953 Telefone: (31) 93879711
E-mail: REISESANTOSSUPRIMENTOS@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
800.929.776-34CPF:

Nome: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Carteira de Identidade: MG-5.027.558 Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Expedição: 06/07/2015 Data de Nascimento: 12/11/1968
E-mail: reisesantossuprimentos@gmail.com

Emitido em: 23/09/2021 16:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 800.929.776-34
Nome: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Carteira de Identidade: m5.027.558 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 06/07/2015 Data de Nascimento: 12/11/1968
Filiação Materna: IRIS DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: MG 3588036 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 23/12/2015

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CELNA RIBEIRO DOS SANTOS SILVANome:

006.496.166-42Estrangeiro:

CEP: 31.990-055
Endereço: RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 27001 - BL 05
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 94320872
E-mail: reisesantossuprimentos@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7710 - INSTRUMENTOS MUSICAIS

Emitido em: 23/09/2021 16:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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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 V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.604.543/0001-37 DUNS®: 918149624
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Nome Fantasia: REIS E SANTOS SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL

2018NE800075 01/01/2023

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE  DE MINAS
GERAIS – CAMPUS MONTES CLAROS

23394010394/2017-80 01/01/2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
ESPIRITO SANTO

2018/NE800376 01/01/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO PE31/2018 01/01/2023
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO
GRANDE DO NORTE

PAE 15989/2018 01/01/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 8034292017 01/01/2023
MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS

2018NE000254 01/01/2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
PERNAMBUCO

2018NE000573 01/01/2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE
JANEIRO

2018000682 01/01/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEIXEIRA
SOARES

1202017 01/01/2023

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 1185179 01/01/2023
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE  DE MINAS
GERAIS – CAMPUS MONTES CLAROS

23833.000406/2018-22 01/01/2023

2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 2019NE800454 01/01/2023
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES
DA PREVIDENCIA

0052019 01/01/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 13168DF3 01/01/2023
MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS

2018NE000289 01/01/2023
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Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.604.543/0001-37 DUNS®: 918149624
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Nome Fantasia: REIS E SANTOS SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS
GERAIS

1812868/2018 01/01/2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

0519013 01/01/2023

CÂMARA DOS DEPUTADOS CT N.º 72/2019 01/01/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 2018NE801552 01/01/2023

CÂMARA DOS DEPUTADOS 492019 01/01/2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 2017NE002013 01/01/2020
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.
DO SUL

2018NE001058 31/12/2020

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª
REGIÃO

ADME.
57859.24451.75040.41

01/01/2023

SUPERINDENTENCIA REGIONAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL NA 10ª REGIÃO FISCAL

Processo nº 11000.720209/ 01/01/2023

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 2017800NE859 01/01/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA PR0065/2019 01/01/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

1927098 01/01/2023

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES
CLAROS

3708/2017 01/01/2023

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC 17/0840 01/01/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA PR142/2017 01/01/2023
COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO S.
FRANCISCO E DO PARNAIBA

10546/2017 01/01/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA PR115/2018 01/01/2023

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 5c 22c c 690d 01/01/2023

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ 2018NEO1013 01/01/2023

Emitido em: 23/09/2021 16:34 de
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.604.543/0001-37 DUNS®: 918149624
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Nome Fantasia: REIS E SANTOS SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 800.929.776-34
Nome: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Carteira de Identidade: m5.027.558 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 06/07/2015 Data de Nascimento: 12/11/1968
Filiação Materna: IRIS DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: MG 3588036 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 23/12/2015

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CELNA RIBEIRO DOS SANTOS SILVANome:

006.496.166-42Estrangeiro:

CEP: 31.990-055
Endereço: RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 27001 - BL 05
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 94320872
E-mail: reisesantossuprimentos@gmail.com

Emitido em: 23/09/2021 16:37 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.604.543/0001-37 DUNS®: 918149624
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Nome Fantasia: REIS E SANTOS SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 60001 - STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF
Data Aplicação: 16/07/2019
Número do Processo: 005830/19-00.11
Descrição/Justificativa: Decisão do Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar de aplicar a penalidade

de advertência, pela não manutenção de sua proposta (equívoco na formulação
do lance), em relação ao item 7 do Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2018,
com fundamento nos artigos 87 da Lei nº 8.666/1993, 7º da Lei 10.520/2002 e
28 do Decreto nº 5.450/2005.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de

documentação falsa

UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 27/05/2019 Prazo Final: 26/06/2019

Número do Processo: 1817174/2018
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

COM A UNIÃO, PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS, nos termos do Item 12 e
subitem 12.2 do Pregão Eletrônico nº 68/2018 e do art. 7º, da Lei nº 10.520/02,
c/c art. 28 do Decreto nº 5.450/05.

Ocorrência 2:

Emitido em: 23/09/2021 16:33 de
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de

documentação falsa

UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 02/01/2020 Prazo Final: 01/03/2020

Número do Processo: 19.0.000008891-1
Descrição/Justificativa: IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO E

DESCREDENCIAMENTO DO SICAF, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES,
nos termos do item 12 e subitem 12.2 do Pregão Eletrônico nº 40/2019 e do
art. 7º da Lei nº 10.520/02, c/c art. 28 do Decreto nº 5.450/05 (atualmente art.
49 do Decreto nº 10.024/19).

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 06/03/2019
Data Aplicação: 06/03/2019
Número do Processo: 00094000223201993 Número do Contrato: PE 46/2018
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R$ 961,90 (novecentos e sessenta e um reais e noventa

centavos) correspondente a 10% do valor da Nota Fiscal nº 090  com
fundamento no subitem 11.2.2 do item 11 do Termo de Referência – Anexo I
do Edital do Pregão Eletrônico nº 46/2018  c/c art. 86 da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO

Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 25/05/2021
Data Aplicação: 25/05/2021
Número do Processo: 0012290.2020-32 Número do Contrato: 2020NE01762
Descrição/Justificativa: 20.22.0001.0012290.2020-32 Multa prevista no item 4.1.c do Termo de

Referência por atraso injustificado na entrega do objeto

Ocorrência 5:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.604.543/0001-37 DUNS®: 918149624
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Nome Fantasia: REIS E SANTOS SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 23/09/2021 16:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.604.543/0001-37 DUNS®: 918149624
Razão Social: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Nome Fantasia: REIS E SANTOS SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 23/09/2021 16:35 de
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 40/2021 UASG 70011

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ nº 28.604.543/0001-37, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2021.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 40/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 40/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2021.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 40/2021 UASG 70011

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ nº 28.604.543/0001-37, declara que, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2021.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0949364)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 210

javascript:self.print()


  

 

 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 40/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 

22 de Setembro de 2021.
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 40/2021 UASG 70011

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ nº 28.604.543/0001-37, declara para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2021.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 40/2021 UASG 70011

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ nº 28.604.543/0001-37, declara sob as penas da Lei, que cumpre a
cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2021.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 40/2021 UASG 70011

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ nº 28.604.543/0001-37, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2021.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 40/2021 UASG 70011

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, como representante devidamente constituído de 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS
SILVA JUNIOR doravante denominado JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico
40/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 40/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
40/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 40/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 40/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 40/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 40/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 40/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 40/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Belo Horizonte, em 22 de Setembro de 2021. 

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00040/2021 

RESULTADO POR FORNECEDOR

28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Aparelho telefônico celular Unidade 2 R$ 9.112,4400 R$ 3.400,0000 R$ 6.800,0000
Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo / Versão: S20 FE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante Samsung - Galaxy S20 FE Tipo de Chip Nano Chip Sistema Operacional Android Versão S.O.
Android 10.0 Tipo de Tela Super AMOLED Tamanho do Display 6.5´´ Resolução 1080 x 2400 (FHD+) Multichip Dual Chip Câmera Traseira Câmera
Tripla Traseira de 12MP (Ultra Wide) + 12MP (OIS) + 8MP (Telephoto) Câm. Frontal 32MP Filmadora UHD 4K Sintonizador de TV Não possui NFC Sim
Processador Octa-Core 2.8GHz Memória RAM 6GB Memória Interna 128GB Expansivo 1TB
B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-
3) Conexões Wi-Fi,3G,4G Bateria de Íons de Lítio de 4.500mAh Cor Cloud Mint

Total do Fornecedor: R$ 6.800,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 6.800,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

Anexo RESULTADO POR FORNECEDOR (0949365)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 216

javascript:self.print()


37408259449Usuário:

23/09/2021 16:53:33Data e hora da consulta:

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

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR Adimplente28604543
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00040/2021 
 

Às 18:25 horas do dia 23 de setembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00040/2021, referente ao
Processo nº 0005104-34.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Aparelho telefônico celular
Descrição Complementar: APARELHO CELULAR TIPO 1 01 – Sistema Operacional Android 02 - Processador 1x
Cortex-X1 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 2.8GHz + 4x Cortex-A55 2.2 GHz 03 – GPU Mali-G78 MMP14 04 – RAM 8GB 05 –
Memória Max 256GB 06 – Resistência à água 07 – Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp, Resolução 4000 x 3000 pixel,
Tamanho do sensor 1/1.76”+1/1.76”+1/2.55”, Aperture Size F1.8 + F2 + F2.2, Estabilização ótica, Ângulo Máximo
120º, Zoom ótico 3x, Autofoco, Foco por toque, Flash LED, HDR, Dual Shot, Detecção Facial e câmera frontal de 10
Mp F2.2 – Resolução de gravação de vídeo 8K UHD, auto focagem de vídeo, FPS de gravação de 24 fps, estabilização
de vídeo, slow motion de 960 fps, vídeo HDR, Dual Rec, Stereo Sound Rec, Foto em vídeo, Vídeo câmera frontal 4K
(2160p), 60fps; 08 – Sim Card nano 09 – Dual Sim (segundo slot virtual e SIM) 10 – GSM - Quad Band
(850/900/1800/1900) 11 – Tecnologia 5G 12 – Velocidade Máxima de Download 7350 Mbps 13 – Velocidade Máxima
de Upload 3670 Mbps 14 – Tela com Resolução de 1080x2400 pixels, densidade de pixels de 421 ppi e 16 milhões de
cores 15 – Conectividade Wi-Fi, bluetooth, USB, NFC e GPS 16 – Bateria tipo LiPo Ampere 4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.112,4400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR , pelo melhor lance de R$ 7.545,0000 , com valor negociado a
R$ 6.800,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 23/09/2021
18:25:06

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF:
28.604.543/0001-37, Melhor lance: R$ 7.545,0000, Valor Negociado: R$ 6.800,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .402021 .4670 .5010 .107099296

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00040/2021

Às 14:00 horas do dia 23 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0005104-34.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00040/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Auisição de material
permanente – aparelhos de telefone celulares, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas
no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Aparelho telefônico celular
Descrição Complementar: APARELHO CELULAR TIPO 1 01 – Sistema Operacional Android 02 - Processador 1x Cortex-X1 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 2.8GHz + 4x Cortex-A55
2.2 GHz 03 – GPU Mali-G78 MMP14 04 – RAM 8GB 05 – Memória Max 256GB 06 – Resistência à água 07 – Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp, Resolução 4000 x 3000 pixel,
Tamanho do sensor 1/1.76”+1/1.76”+1/2.55”, Aperture Size F1.8 + F2 + F2.2, Estabilização ótica, Ângulo Máximo 120º, Zoom ótico 3x, Autofoco, Foco por toque, Flash LED,
HDR, Dual Shot, Detecção Facial e câmera frontal de 10 Mp F2.2 – Resolução de gravação de vídeo 8K UHD, auto focagem de vídeo, FPS de gravação de 24 fps, estabilização de
vídeo, slow motion de 960 fps, vídeo HDR, Dual Rec, Stereo Sound Rec, Foto em vídeo, Vídeo câmera frontal 4K (2160p), 60fps; 08 – Sim Card nano 09 – Dual Sim (segundo
slot virtual e SIM) 10 – GSM - Quad Band (850/900/1800/1900) 11 – Tecnologia 5G 12 – Velocidade Máxima de Download 7350 Mbps 13 – Velocidade Máxima de Upload 3670
Mbps 14 – Tela com Resolução de 1080x2400 pixels, densidade de pixels de 421 ppi e 16 milhões de cores 15 – Conectividade Wi-Fi, bluetooth, USB, NFC e GPS 16 – Bateria
tipo LiPo Ampere 4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.112,4400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, pelo melhor lance de R$ 7.545,0000 e com valor negociado a R$ 6.800,0000 .

Histórico
Item: 1 - Aparelho telefônico celular

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração 
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro

28.604.543/0001-37 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR Sim Sim 2 R$ 5.000,0000 R$ 10.000,0000 22/09/2021 17:07:33
Marca: SAMSUNG 
Fabricante: SAMSUNG 
Modelo / Versão: S20 FE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante Samsung - Galaxy S20 FE Tipo de Chip Nano Chip Sistema Operacional Android Versão S.O. Android 10.0 Tipo de Tela Super
AMOLED Tamanho do Display 6.5´´ Resolução 1080 x 2400 (FHD+) Multichip Dual Chip Câmera Traseira Câmera Tripla Traseira de 12MP (Ultra Wide) + 12MP (OIS) + 8MP
(Telephoto) Câm. Frontal 32MP Filmadora UHD 4K Sintonizador de TV Não possui NFC Sim Processador Octa-Core 2.8GHz Memória RAM 6GB Memória Interna 128GB Expansivo 1TB
B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) Conexões Wi-Fi,3G,4G
Bateria de Íons de Lítio de 4.500mAh Cor Cloud Mint 
Porte da empresa: ME/EPP

26.865.339/0001-44 VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124 Sim Sim 2 R$ 5.000,0000 R$ 10.000,0000 22/09/2021 18:09:58
Marca: SAMSUNG 
Fabricante: SAMSUNG 
Modelo / Versão: SAMSUNG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smartphone Samsung Galaxy S20 Fe 256GB 4G Wi-Fi Tela 6.5´´ Dual Chip 8GB RAM Câmera Tripla + Selfie 32MP - Cloud Navy 
Porte da empresa: ME/EPP

32.672.915/0001-30 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 Sim Sim 2 R$ 5.000,0000 R$ 10.000,0000 23/09/2021 08:21:49
Marca: samsung 
Fabricante: samsung 
Modelo / Versão: 5g 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CELULAR TIPO 1 01 – Sistema Operacional Android 02 - Processador 1x Cortex-X1 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 2.8GHz + 4x
Cortex-A55 2.2 GHz 03 – GPU Mali-G78 MMP14 04 – RAM 8GB 05 – Memória Max 256GB 06 – Resistência à água 07 – Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp, Resolução 4000 x 3000
pixel, Tamanho do sensor 1/1.76”+1/1.76”+1/2.55”, Aperture Size F1.8 + F2 + F2.2, Estabilização ótica, Ângulo Máximo 120º, Zoom ótico 3x, Autofoco, Foco por toque, Flash LED,
HDR, Dual Shot, Detecção Facial e câmera frontal de 10 Mp F2.2 – Resolução de gravação de vídeo 8K UHD, auto focagem de vídeo, FPS de gravação de 24 fps, estabilização de
vídeo, slow motion de 960 fps, vídeo HDR, Dual Rec, Stereo Sound Rec, Foto em vídeo, Vídeo câmera frontal 4K (2160p), 60fps; 08 – Sim Card nano 09 – Dual Sim (segundo slot
virtual e SIM) 10 – GSM - Quad Band (850/900/1800/1900) 11 – Tecnologia 5G 12 – Velocidade Máxima de Download 7350 Mbps 13 – Velocidade Máxima de Upload 3670 Mbps 14 –
Tela com Resolução de 1080x2400 pixels, densidade de pixels de 421 ppi e 16 milhões de cores 15 – Conectividade Wi-Fi, bluetooth, USB, NFC e GPS 16 – Bateria tipo LiPo Ampere 4 
Porte da empresa: ME/EPP

34.095.704/0001-07 JOMED JANUARIO ATACADISTA EIRELI Sim Sim 2 R$ 5.555,5600 R$ 11.111,1200 22/09/2021 18:49:22
Marca: Samsung 
Fabricante: Samsung 
Modelo / Versão: Samsung Galaxy Note 20 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CELULAR TIPO 101 – Sistema Operacional Android02 - Processador 1x Cortex-X1 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 2.8GHz + 4x
Cortex-A55 2.2GHz03 – GPU Mali-G78 MMP1404 – RAM 8GB05 – Memória Max 256GB06 – Resistência à água07 – Câmera de 12 Mp + 64 Mp + 12 Mp, Resolução 4000 x 3000 pixel,
Tamanho dosensor 1/1.76”+1/1.76”+1/2.55”, Aperture Size F1.8 + F2 + F2.2, Estabilização ótica,Ângulo Máximo 120º, Zoom ótico 3x, Autofoco, Foco por toque, Flash LED, HDR,
DualShot, Detecção Facial e câmera frontal de 10 Mp F2.2 – Resolução de gravação de vídeo8K UHD, auto focagem de vídeo, FPS de gravação de 24 fps, estabilização de vídeo,
slowmotion de 960 fps, vídeo HDR, Dual Rec, Stereo Sound Rec, Foto em vídeo, Vídeo câmerafrontal 4K (2160p), 60fps;08 – Sim Card nano09 – Dual Sim (segundo slot virtual e
SIM)10 – GSM - Quad Band (850/900/1800/1900)11 – Tecnologia 5G12 – Velocidade Máxima de Download 7350 Mbps13 – Velocidade Máxima de Upload 3670 Mbps14 – Tela com
Resolução de 1080x2400 pixels, densidade de pixels de 421 ppi e 16 milhõesde cores15 – Conectividade Wi-Fi, bluetooth, USB, NFC e GPS16 – Bateria tipo LiPo Ampere 4; 12 meses
de garantia com assistência técnica em Maceió-AL. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES Sim Sim 2 R$ 8.000,0000 R$ 16.000,0000 23/09/2021 10:34:40
Marca: SAMSUNG S21 
Fabricante: SAMSUNG S21 
Modelo / Versão: SAMSUNG S21 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Proteção IP: - IP68 Formato: - Formato do Aparelho: Barra - Interface com o Usuário: Touch Screen Sistema
Operacional: - Android 11 - Plataforma: 64 bits - Loja de Aplicativos: Play Store / Galaxy Apps Processador: - Número de Núcleos: Octa-Core - Velocidade do Processador: 2.9GHz
Bandas: - 2G GSM (GPRS/EDGE): GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz - 3G Bandas: B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) - 3G Downlink / Uplink:
HSPA+ 42.2 / 5.76 Mbps - 4G Bandas:
B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-
3) - 4G categoria: Cat 20 (DL) / Cat 18 (UL) - 5G Banda: FDD: N1(2100),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N28(700) | TDD: N40(2300),N77(3700),N78(3500) Conectividade: -
Bluetooth: versão 5.0 - Browser: Google Chrome, Samsung - Conexão Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Roteador Wi-Fi - NFC - MST (emulador de
tarja magnética) - SAMSUNG Pay - 2 Chips: Dual Chip - Tipo de SIM: Nano SIM (4FF) - USB versão: 3.2 Gen 1 - USB Conector: Tipo-C E-mail e Escritório: - E-mail: Google Mail,
SAMSUNG E-mail - Push E-mail: Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange - Tipos de E-mail: Suportados POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS - Visualização de Arquivos Office - Edição
de Arquivos Office: Disponível para download Sensores: - Sensor de impressão digital ultrassônico - Acelerômetro - Barômetro - Sensor de giroscópio - Sensor geomagnético - Sensor
de hall - Sensor de proximidade - Sensor de luz ambiente - Leitor Biométrico (Impressão Digital): Na Tela Display: - Tecnologia: Dynamic AMOLED 2X (48-120Hz) - Tamanho do
Display: 6.7" | 169.5mm (**) - Número de Pixels: 1080 x 2400 (FHD+) - Quantidade de Cores: 16 M - Vidro Reforçado: Gorilla Glass Victus (7) (**) Tela medida diagonalmente
como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados. Câmera Traseira: - Resolução: Câmera Tripla de 12MP (Wide) + 64MP (Telephoto) + 12MP
(Ultra-Wide) - Abertura: F1.8 + F2.0 + F2.2 - Zoom de até 30x e Óptico 3x - Estabilizador Óptico de Imagem (OIS): câmera Wide e Telephoto - Sensor Phase Detection (PDAF) - Foco
Automático (AF) - Flash LED Câmera Frontal: - Resolução: 10MP - Abertura: F2.2 - Flash Frontal: Na Tela Vídeo: - Formatos Suportados para reprodução: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV,
ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolução de reprodução: UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps - Resolução de gravação: UHD 8K (7680 x 4320) | @24fps - Formato suportado de
Streaming: 3GP,MP4, MP3 Imagem: - Formatos Suportados: A-GIF,BMP,GIF,HEIF,JPEG,P-JPEG,PNG,WebP,WBMP Música: - Reprodução de Música - Formatos Suportados: MP3, M4A,
3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF - Rádio FM: Não - Gravação de Rádio FM: Não - RDS: Não GPS: -
GPS - A-GPS Memória: - Interna total compartilhada: 256GB (*) - Suporte a Cartão de Memória: Não - RAM: 8GB (*) Memória interna compartilhada com o sistema operacional e
aplicativos pré embarcados. Bateria e Carregamento: - Capacidade da Bateria: 4800 mAh - Tipo de Bateria: Ion de polímero - Voltagem: Bi-Volt - Carregamento Rápido: (Super-
rápido de 25W) - Carregamento Sem Fio Conteúdo da Embalagem: - Smartphone Samsung Galaxy S21+ - Cabo de dados USB tipo C - Pino de ejeção - Guia rápido *Carregador de
viagem vendido separadamente. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II,
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do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 300 gramas (bruto com embalagem) 
Porte da empresa: ME/EPP

39.334.587/0001-00 ALEXANDRE FREIRE Sim Sim 2 R$ 9.112,0000 R$ 18.224,0000 22/09/2021 22:41:21
Marca: Samsung 
Fabricante: Samsung 
Modelo / Versão: Smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB 5G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB 5G - Câmera 108MP + Selfie 40MP, RAM 12GB, Tela 6.8” Informações do Produto:
Smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB 5G - Preto, Câmera 108MP + Selfie 40MP, RAM 12GB, Tela 6.8” Principais Características Modelo S21 Ultra Referência SM-
G998BZKSZTO Cor Preto Tecnologia 5G Memória Interna 256GB Memória RAM 12GB Tela 6.8 Polegadas Câmera Traseira 108MP + 12MP + 10MP +10MP + ToF Câmera Frontal 40MP
Processador Octa core Max 2.9GHz Bateria 5000mAh Chip Dual-Nano Extraordinário todo dia Nunca mais perca a foto perfeita. Conheça o Galaxy S21 5G e o S21+ 5G. Projetados
para revolucionar vídeos e fotos, eles vêm com resolução 8K para que você possa extrair fotos extraordinárias diretamente dos vídeos. Em dois tamanhos e sempre com 64MP, nosso
circuito mais rápido e uma bateria que dura o dia todo. Colírio para os olhos A tela Dynamic AMOLED 2X, com taxa de atualização de 120Hz super suave, oferece cores vibrantes e
clareza incrível para uma experiência de visualização incomparável. Você pode até mesmo maratonar seus programas à noite, já que o Eye Comfort Shield que reduz a luz azul
prejudicial. *O display Dynamic AMOLED 2X no Galaxy S21 + 5G recebeu uma certificação da VDE Germany para 100 por cento de Mobile Color Volume na faixa de cores DCI-P3, o
que significa que suas imagens não são desbotadas e você obterá cores incrivelmente vivas, independentemente da diferença níveis de brilho. A tela pode atingir o brilho máximo de
até 1300 nits, melhorando o contraste entre os aspectos escuros e claros do conteúdo digital para uma qualidade de imagem mais brilhante, com uma relação de contraste de
2.000.000: 1 para tornar sua experiência móvel mais envolvente. *SGS, a empresa de certificação líder mundial, concedeu ao display do Galaxy S21 + 5G a Certificação Eye Care
com base em sua capacidade de reduzir drasticamente os efeitos nocivos da luz azul. Essa certificação pode ser encontrada em > *Eye Comfort Shield está ´desativado´ por padrão e
deve ser ativado nas Configurações. Conheça as opções de cores Escolha o tom atraente que se encaixa no seu estilo: Violeta, Preto, Prata ou Rosa. *A disponibilidade da cor pode
variar conforme o país ou a operadora. Dias mais extraordinários do que os de cinema 8K é o vídeo com resolução mais alta em um smartphone, fazendo com que suas imagens
pareçam ainda melhores do que o cinema. E com 8K com 24fps, todo vlog e memória serão sua próxima cena rumo ao estrelato. Grave, carregue e assista diretamente no YouTube.
*YouTube é uma marca comercial da Google LLC. Tire fotos extraordinárias de cada vídeo em 8K Use o 8K Video Snap para fazer um álbum de fotos de 33 MP de alta qualidade
diretamente de cada vídeo de 8K. É fácil gravar agora e extrair a foto mais tarde. *8K Video Snap produz fotos de até 33MP. Um clique e está pronto Grave uma cena e o Single Take
a transforma em fotos e vídeos dignos de feed para você escolher. É como um editor de vídeo pessoal, cortando, desacelerando e estabilizando para criar conteúdos que você pode
postar no Instagram. *O formato e a quantidade dos resultados de Single Take podem variar baseados na captura original. Os resultados podem variar entre a captura das câmeras
frontal e traseira. *O Single Take está disponível por até 15 segundos e tem como resultado até dez imagens e quatro vídeos. Repleto de ação e super estabilização
Superestabilização pede ação. Agora que combinamos estabilização por inteligência artifcial com captura de 6fps, suas aventuras podem ser ainda mais corajosas, já que seu
smartphone grava como uma câmera de ação. Enquanto o Vídeo Supersuave de 60fps permite Informações Técnicas: Modelos S21 ULTRA Informações complementares Marca
Samsung Memória Interna 256GB Memória RAM 12GB Modelo Nominal Galaxy S21 Ultra Resolução da Câmera Frontal 40MP Resolução da Câmera Traseira 108MP + 12MP + 10MP +
10MP Tamanho da Tela 6.8" Tecnologia 5G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 18.224,0000 39.334.587/0001-00 23/09/2021 14:00:00:880
R$ 16.000,0000 12.130.958/0001-86 23/09/2021 14:00:00:880
R$ 11.111,1200 34.095.704/0001-07 23/09/2021 14:00:00:880
R$ 10.000,0000 26.865.339/0001-44 23/09/2021 14:00:00:880
R$ 10.000,0000 28.604.543/0001-37 23/09/2021 14:00:00:880
R$ 10.000,0000 32.672.915/0001-30 23/09/2021 14:00:00:880
R$ 13.246,0000 12.130.958/0001-86 23/09/2021 14:07:20:113
R$ 9.990,0000 34.095.704/0001-07 23/09/2021 14:18:09:153
R$ 9.999,9900 28.604.543/0001-37 23/09/2021 14:19:18:457
R$ 7.545,0000 28.604.543/0001-37 23/09/2021 14:22:10:570
R$ 8.999,9900 34.095.704/0001-07 23/09/2021 14:23:55:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 23/09/2021
14:04:03 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

23/09/2021
14:20:59 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 23/09/2021
14:20:59 Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 9.990,0000 e R$ 10.000,0000.

Encerramento etapa
fechada

23/09/2021
14:26:00 Encerrada etapa fechada do item.

Sorteio eletrônico 23/09/2021
14:26:00 Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 23/09/2021
14:26:00 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/09/2021
14:51:22 Convocado para envio de anexo o fornecedor JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

23/09/2021
14:55:58 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37.

Aceite de proposta 23/09/2021
15:35:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37, pelo melhor lance de R$ 7.545,0000 e
com valor negociado a R$ 6.800,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO, CONFORME CHAT DE CONVERSAÇÃO.

Habilitação de fornecedor 23/09/2021
16:45:36 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/09/2021 14:00:01 A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase
de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00.

Mantenham-se conectados.
Sistema 23/09/2021 14:04:04 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 23/09/2021 14:04:04 Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 23/09/2021 14:20:59 A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 9.990,0000 e R$ 10.000,0000 poderá enviar

um lance único e fechado até às 14:25:59 do dia 23/09/2021.
Sistema 23/09/2021 14:26:00 O fornecedor da proposta no valor de R$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema 23/09/2021 14:26:00 O fornecedor da proposta no valor de R$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema 23/09/2021 14:26:00 O item 1 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas

empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 23/09/2021 14:26:00 O item 1 está encerrado.
Sistema 23/09/2021 14:40:18 Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro 23/09/2021 14:44:38 Para JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira colocada para o item, considerando a

determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 6.500,00?

Pregoeiro 23/09/2021 14:48:08 Para JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira colocada para o item, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 6.500,00?
28.604.543/0001-37 23/09/2021 14:48:45 BOA TARDE, PODEMOS CHEGAR A 6.800,00

Pregoeiro 23/09/2021 14:51:01 Para JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - Agradeço. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua
proposta devidamente ajustada ao valor do lance negociado (R$ 6.800,00), contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM

COMO ASSINADA.
28.604.543/0001-37 23/09/2021 14:51:03 O PREÇO DESSE MATERIAL É BASEADO EM DOLAR, ALEM DE IMPOSTOS

Sistema 23/09/2021 14:51:22 Senhor fornecedor JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 23/09/2021 14:51:31 Para JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - Anexo convocado.
Sistema 23/09/2021 14:55:58 Senhor Pregoeiro, o fornecedor JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37, enviou o anexo para o ítem 1.
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28.604.543/0001-37 23/09/2021 14:56:14 JÁ ANEXADO !!
Pregoeiro 23/09/2021 15:19:17 Para JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - Sr(a) Licitante, boa tarde. Encaminhei a proposta de V.Sª para análise técnica da mesma pela

unidade demandante. Favor aguardar.
Pregoeiro 23/09/2021 15:33:10 Para JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor da Informação n.º 4820-TRE-AL/PRE/ACS, subscrita

pela Assessoria de Comunicação Social deste Tribunal: ..."Após análise do catálogo do aparelho e da proposta da empresa no
referido pregão, informo que o aparelho proposto no catálogo atende às necessidades desta ACS, especificadas no Termo de

Referência 0917141. ..."
Pregoeiro 23/09/2021 15:34:08 Para JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - Sr(a) Licitante, conforme o parecer técnico da unidade requisitante, iremos aceitar a sua

proposta. Passaremos para a fase da verificação dos documentos referentes ao processo de Habilitação. Favor aguardar.
Sistema 23/09/2021 16:45:36 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e

habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 23/09/2021 16:45:54 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/09/2021 às 17:16:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão pública 23/09/2021 14:00:01 Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas 23/09/2021 14:40:18 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/09/2021 16:45:36 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 23/09/2021 16:45:54 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/09/2021 às 17:16:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o
prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:23 horas do dia 23 de setembro
de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37
408259449

Assinado de forma digital por WEBER 
BEZERRA CAVALCANTI:37408259449 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado 
por AR Instituto Fenacon, cn=WEBER 
BEZERRA CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.09.24 07:58:33 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4842 - 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  0948584

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 CONSTA 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, EVENTO: 0948984

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0949313

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  0949315 (FAZENDA ESTADUAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0949366

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0949364

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
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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

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0949360

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0949362

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0949363

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0949356

REGISTRO COMERCIAL: 0949348

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0949319

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0949344

CONSULTA CONSOLIDADA: 0949318

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0949351

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0949335

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0949316

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 0949318

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0949341

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   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

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  0949369

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
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26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0949367

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: 0948972

Resultado Fornecedor: 0949365

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2021, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949450 e o código CRC ADBC591E.

0005104-34.2021.6.02.8000 0949450v3
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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 : 0005104-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1171 / 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 40/2021, objetivando a
aquisição de material permanente – aparelhos de telefone
celulares, a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, conforme termo de
referência (0917141), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0920228).

 
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 0949450.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

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 - Não
consta dos autos

DOU - 0943323

Portal - 0943325

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 - Não
cosnta dos autos

DOU - 0943323

Portal - 0943325

 

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:

Não consta dos
autos
(Comprasnet)

09/09/2021 (DOU)

09/09/2021 (Portal)

Ata Pregão
40/2021 (0949369)
- 23/09/2021

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
40/2021 (0949369)

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 -
 0949367

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 -
 0949365
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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
4842 - 0949450

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0949450

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0948972

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0948984

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: 0949341

CADIN: 0899366

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 4248 -
 0949450

 

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 40/2021, que visa a
aquisição de material permanente – aparelhos de telefone
celulares, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0949365), tendo como licitante vencedor do item
1, a Empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.604.543/0001-37, pelo melhor lance no valor total
negociado de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).

 
Convêm juntar aos autos o comprovante de

divulgação do certame no comprasnet, faltante materialmente
no processo, salvo melhor juízo.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 27/09/2021, 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-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950035 e o código CRC 19530F63.

0005104-34.2021.6.02.8000 0950035v26
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
Em razão da recomendação aposta no último

parágrafo do Parecer 1171 (0950035), da Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, encaminho o feito à Secretaria da
Administração para atendimento. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/09/2021, às 13:21, 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
0950463 e o código CRC 850262AC.

0005104-34.2021.6.02.8000 0950463v1
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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 setembro de 2021.
 
 
À SLC, para atendimento da diligência contida no

último parágrafo do Parecer 1171, 0950035.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2021, às 17:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951049 e o código CRC C8FE205C.

0005104-34.2021.6.02.8000 0951049v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
À AJ-DG, após cumprimento do determinado pela

Srª. Secretária deAdministração Substituta.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 29/09/2021, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951463 e o código CRC 48B9A0BF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos, na

forma encaminhado pelo Despacho SLC 0951463 que, em
razão do apontamento contido no Parecer nº 1171/2021 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (0950035), providenciou a juntada do
comprovante de divulgação do certame no comprasnet
(0951462).

 
Assim, considerando a regularidade do Pregão

Eletrônico nº 40/2021, objetivando à aquisição de material
permanente – aparelhos de telefone celulares, a fim de
atender a demanda da Assessoria de Comunicação
Social, conforme termo de referência (0917141), submeto os
presentes autos à consideração superior do Senhor Diretor-
Geral para prosseguimento do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 29/09/2021, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/09/2021, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951471 e o código CRC BC2A9988.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 40/2021, objetivando a
aquisição de material permanente – aparelhos de telefone celulares,
a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, conforme termo de referência (0917141), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0920228).

Nesse sentido, através do Parecer AJ-DG 1171/2021
(0950035), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral conclui pela
legalidade do 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 40/2021, que
visa a aquisição de material permanente – aparelhos de telefone
celulares, conforme relatório Resultado por Fornecedor (0949365),
tendo como licitante vencedor do item 1, a Empresa JAIR DOS REIS
SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 28.604.543/0001-37, pelo
melhor lance no valor total negociado de R$ 6.800,00 (seis mil e
oitocentos reais).

No mesmo pronunciamento, a AJ-DG recomendou,
contudo, que fosse juntado aos autos o comprovante de divulgação do
certame no comprasnet, faltante materialmente no processo, salvo
melhor juízo.

Referida diligência foi atendida, na forma do
evento 0951462, conforme reconhecido pela AJ-DG no
Despacho 0951471.

Com essas informações, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e as manifestações favoráveis da AJ-DG, faço estes autos
eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no
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art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº
5.450/2005.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/09/2021, às 14:30, 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
0951797 e o código CRC 014E9E47.
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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 : 0005104-34.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 40/2021. Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone celulares.

 

Decisão nº 2243 / 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 1171/2021 (0950035), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2021, cujo
objeto é a a aquisição de material permanente – aparelhos de
telefone celular, a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, conforme Termo de Referência (0917141),
elaborado pela Assessoria de Comunicação Social  e aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0920228), adjudicado
ao licitante vencedor do item 1, a Empresa JAIR DOS REIS SILVA
JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 28.604.543/0001-37, pelo melhor
lance no valor total negociado de R$ 6.800,00 (seis mil e
oitocentos reais), conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0949365), de acordo com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0949369), mais o Termo de Adjudicação (0949367).

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, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

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
04/10/2021, às 16:34, 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
0952913 e o código CRC 91BF23C8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 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 05/10/2021, às 19:33, 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
0954961 e o código CRC 5949A5ED.

0005104-34.2021.6.02.8000 0954961v1
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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 outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0954961).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/10/2021, às 07:23, 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
0954982 e o código CRC 7206738D.

0005104-34.2021.6.02.8000 0954982v1

Despacho COFIN 0954982         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 242



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 360/2021 - RO 686.

Observação:

-Após assinaturas na nota de empenho, sugerimos juntar pdf do
arquivo nestes autos.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 06/10/2021, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955209 e o código CRC 86B26745.
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Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 28.604.543/0001-37

Razão
Social:

JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634

Endereço: R CAJUEIRO 370 / SANTA PAULA I / VILA VELHA / ES / 29126-160

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

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

Validade:19/09/2021 a 18/10/2021

Certificação Número: 2021091903201255545396

Informação obtida em 06/10/2021 15:40:10

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

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 06/10/2021 15:40
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06/10/2021 16:26 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6683099 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: 06/10/2021 16:26:42
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6683099
   Data prevista de publicação: 07/10/2021
   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

13898592 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 40-2021 -
Jair Reis.rtf

97622447335b38e5
c7590a25556ede0f 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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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 outubro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0955209),

registro minha assinatura no empenho 2021NE360, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/10/2021, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955475 e o código CRC E425AC7B.

0005104-34.2021.6.02.8000 0955475v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/10/2021 18:41
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 360

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70273 INV EQUTIC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

06/10/2021 Ordinário 0005104-34.2021.6.02 - 6.800,00

28.604.543/0001-37 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

2021NECT. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR.

-

-

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

HYLDEU SANTOS FIGUEIRED 184 MINASCAIXA

CEP

31615-260

Município

VILA VELHA ES

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

06/10/2021 18:41:27
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 360/2021 (0955623)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 247



Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/10/2021 18:41
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.800,00

Total da Lista

Subelemento 47 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

001 6.800,00Fabricante Samsung - Galaxy S20 FE. Tipo de Chip: Nano Chip. Sistema
Operacional: Android Versão S.O.Android 10.0. Tipo de Tela Super
AMOLED Tamanho do Display 6.5¿¿. Resolução 1080 x 2400 (FHD+).
Multichip Dual Chip. Câmera Tripla Traseira de 12MP (Ultra Wide) +
12MP (OIS) + 8MP (Telephoto). Câmera Frontal 32MP Filmadora UHD
4K Sintonizador de TV. Processador Octa-Core 2.8GHz Memória RAM
6GB Memória Interna 128GB Expansivo. Marca: SAMSUNG. Modelo:
S20 FE. Decisão 2243 (0952913). Termo de referência (0917141).
Resultado por fornecedor (0949367). Pregão Eletrônico 40/2021
(0949369).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

06/10/2021 Inclusão 2,00000 3.400,0000 6.800,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/10/2021 18:41:27

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

06/10/2021 17:28:20

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

06/10/2021 18:41:27
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 360/2021 (0955623)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 248



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho e

demais medidas cabíveis.
Ciência à ACS.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955624 e o código CRC 003F3BB1.

0005104-34.2021.6.02.8000 0955624v1
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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 05302021100700170

170

Nº 191, quinta-feira, 7 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0022524-95.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 06.002.12.2020 ao
Contrato nº 06.002.10.2020; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: POLICAN ENGENHARIA E IMPERMEABIL I Z AÇÕ ES
LTDA., CNPJ nº 04.954.452/0001-63; Objeto: alteração da modalidade da garantia da
execução contratual; Fundamento Legal: art. 65, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/93;
Data de assinatura: 05/10/2021; Vigência: a partir da data de assinatura; Valor Total: não
há alteração do valor contratual; Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 001/2020;
Signatários: pelo Contratante, a Sra. Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-Geral, em
exercício e, pela Contratada, Sr. João Carlos Hoeltgebaum Binas, Sócio Administrador.

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à LIMP SAFE
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 08.973.252/0001-09, a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo
de 1 mês, a partir desta publicação, nos termos do subitem 21.1.1. do Edital do Pregão
Eletrônico nº 009/2020-RP, do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49, inciso V, do
Decreto nº 10.024/2019. A penalidade é resultado da apuração de descumprimento de
obrigações editalícias, mediante Processo Administrativo nº 0047764-18.2020.4.03.8000.
Data: 03/09/2021.

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0017925-45.2020. Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos
de áudio (microfone sem fio) e gravação (gravadores digitais portáteis).. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 07/10/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre
Norte, Bela Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00003-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 07/10/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/10/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/10/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 24/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. OBJETO: 1. A prorrogação de
vigência do Contrato n.º 24/2020, de prestação de serviços de limpeza, conservação
predial, copeiragem, garçom e carga de processos, por 12 (doze) meses, a partir de
05/10/2021.2. A repactuação do preço contratado a fim de manter o equilíbrio econômico-
financeiro do ajuste, considerando:2.1. A majoração dos percentuais dos tributos PIS e
COFINS nos últimos doze meses; 2.2. O aumento da tarifa do transporte urbano em Porto
Alegre conforme o Decreto Municipal n.º 21.096 de 30/06/2021; 2.3. O reajuste dos
insumos com base na Cláusula XVIII do Contrato. 2.4. Os efeitos financeiros decorrentes do
item 2 observarão as seguintes datas e valores mensais: 2.4.1. A partir de 02 de julho de
2021 - R$ 261.244,22 (duzentos e sessenta e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais
e vinte e dois centavos), com o aumento da tarifa do vale transporte para R$ 4,80 (quatro
reais e oitenta centavos); 2.4.2. A partir de 24 de julho de 2021 - R$ 262.328,11 (duzentos
e sessenta e dois mil e trezentos e vinte e oito reais e onze centavos), aumento do
percentual do IPCA sobre os insumos em 8,865%. 2.4.3. A partir de 5 de outubro de 2021
- R$ 263.197,03 (duzentos e sessenta e três mil e cento e noventa e sete reais e três
centavos), devido aumento do percentual de PIS, para 1,21% e COFINS, para 5,59% sobre
a Planilha de Custos e Formação de Preços e a redução do APT (Aviso Prévio Trabalhado)
após um ano da vigência do Contrato. 3. A inclusão da Cláusula 19.5 no Termo de
Contrato: "19.5. Fica assegurado à CONTRATADA o direito à repactuação de valores ainda
não adimplidos, não concedidos e/ou pendentes de solicitação em razão da não
homologação de novo acordo, convenção ou dissídio coletivo, bem como aquelas advindas
no decorrer da vigência a ser prorrogada." DOT ORÇAMENTÁRIA: PT-168396, ND 3390.37
e reforço à Nota de Empenho 2021NE500100, datado de 01/10/2021. VALOR TOTAL: R$
3.158.364,36 (três milhões, cento e cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais
e trinta e seis centavos). PA: 0000421-96.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente, em 05/10/2021.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0007342-
71.2020.4. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 19 (dezenove) câmeras PTZ com
tecnologia NDI/HX.

JOSEFINA RAFAELA FULLONE
Pregoeiro Oficial

(SIDEC - 06/10/2021) 090030-00001-2021NE500106

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UASG 90030

Nº Processo: 0003869-43.2021. Objeto: Registro de Preços de Computador Servidor.
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/10/2021 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua
Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00018-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 07/10/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
21/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 06/10/2021) 90030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 30/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 30/2021
- contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento,
controle e aquisição de combustíveis (gasolina, diesel, álcool), para atender à frota de
veículos pertencentes ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aos veículos
eventualmente locados e aos pertencentes às Seções Judiciárias da Justiça Federal da 5ª
Região, desde que esteja a serviço deste Tribunal, e ao abastecimento do gerador (diesel)
- foi adjudicado e homologado em favor da empresa SMART SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº
23.685.734/0001-57), com o preço global anual de R$ 151.100,00 (cento e cinquenta e um
mil e cem reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/10/2021) 090031-00001-2021NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n° 24/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: MC TECH COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA. CNPJ n°14.024.014/0001-50. Objeto: Contratação de empresa especializada
em refrigeração para o fornecimento e instalação de 15 (quinze) equipamentos de
refrigeração do tipo Split, com tecnologia Inverter condensação a ar, serpentina de cobre, no
Edf. Sede do TRF5ªR. Fundamento Legal: PAV n°0010064-44.2020.4.05. 7000-TRF5ªR; Lei
n.º10.520/2002, Dec. n.º3.555/ 2000, Dec.n.º10.024/2019, LC n.º123/2006, Dec
n.º8.538/2005, IN nº05/2017-SEGE/MPDG, IN n° 73/2020-SEGE/ME, IN n°01/20 1 0 - S LT I / M P O G
e Lei n°8.666/1993. Valor: R$ 55.406,98 (cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais e
noventa e oito centavos). Recursos Orçamentários: PTRES n°168455; ED n°4449052; NE
n°506/2021, de 20/ 09/2021, na modalidade global, no valor de R$ 55.406,98. Vigência: será
de 180(cento e oitenta ) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura:
29/09/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªR. e
Clodoaldo Antonio Santos de Almeida, representante da Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°26/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: FABRICA D'ARMI
PIETRO BERETTA S.P.A. CNPJ/MF:n/a (IVA n°01541040174) Objeto: aquisição de
armamento tipo pistola para atender as demandas da Subsecretaria de Segurança do
TRF5ªR. PAV n°0003213-52.2021. 4.05.7000-TRF5ªR. Fundamento Legal: Adesão à Ata de
Registro de Preços n°28/2020-Pregão n°06/2019 da Secretaria de Gestão e Ensino em
Segurança Pública-SEGEN/MJSP, Lei n° 8.666/1993, Lei n°10.520/2002, Lei n°8.078/1990-
CDC e do Dec.7.892/2013. Valor: € 5.319,45 (cinco mil trezentos e dezenove reais e
quarenta e cinco euros), cujo valor unitário é € 354,63, equivalentes a R$ 32.636,40 (trinta
e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), e R$ 2.175,76 (dois mil,
cento e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), respectivamente em 02/09/2021.
Recursos Orçamentários: PTRES n° 168455; ED n°4449052; NE n°506/2021, de 20/09/2021,
na modalidade global, no valor de R$ 55.406,98. Vigência: 12(doze)meses, contados da
data da assinatura. Assinatura: 05/10/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da
Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Piero Ruzzenenti, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 42/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA. CNPJ-n°07.880.897/0001-34. PAV n°0006029-
07.2021. 4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Prorrogar prazo de vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, exclusivamente, quanto Banco de Horas ao (item 05), conforme previsão
contida no item 7.1, da Cláusula Sétima, com fundamento no art.57, II da Lei 8.666/1993.
Valor: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Recursos Orçamentários: PTRES-
168462, ED-339040.10. Vigência: 04/10/ 2021 até 03/10/2022. Assinatura: 30/09/2021.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Vital
Maria de Souza Couceiro Costa, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021

Processo Administrativo SEI nº 0005104-34.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 04/10/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2021, que tem por objeto a
aquisição de material permanente - aparelhos de telefone celular, a fim de atender a
demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Termo de Referência,
adjudicado à empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº
28.604.543/0001-37 , vencedora do item 1, pelo melhor lance no valor total de R$
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), 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, 6 de outubro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021

Proc. SEI nº 0005268-96.2021.6.02.8000. Objeto: contratação de empresa do
ramo da construção civil com o objetivo de executar os serviços de reforma no
novo prédio do Cartório Eleitoral de União dos Palmares - 21ª Zona Eleitoral,
com fornecimento de material e mão de obra. Data da entrega dos envelopes
e abertura da habilitação: dia 25/10/2021, às 14h. Local: 6º andar do
TRE/AL.

O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tre-
al.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/tomada-de-precos-2021 ou em mídia digital fornecida pelo requerente,
no 6º andar do prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em contato
diretamente com a SLC através dos telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda,
pelo e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 6 de outubro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituto
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Número 40/2021

SEI 0005104-34.2021.6.02.8000

Data: 23/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone celulares, conforme
especificações descritas no Anexo I do Edital.

Valor total  estimado: R$ 9.112,44
Resultado: a empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o
nº 28.604.543/0001-37, venceu a licitação, pelo valor total de R$ 6.800,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2021.
À SEIC,
Após as publicações de praxe, para eventual

atualização, no Portal da Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 07/10/2021, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956108 e o código CRC E4763928.

0005104-34.2021.6.02.8000 0956108v1
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E-mail - 0956111

Data de Envio: 
  07/10/2021 16:02:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    reisesantossuprimentos@gmail.com

Assunto: 
  TRE/AL. Encaminhar. Nota de Empenho nº 360/2021. Edital 40/2021. Processo 0005104-
34.2021.6.02.8000.

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 VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-
feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Anexos:
    Nota_0955623_NE_070011_2021NE000360_v002_28604543000137_20211006184153.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À ACS,
Informamos que recebemos, nesta data, 01 volume

contendo smartphones, estando esse material disponível para
atesto.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 18/10/2021, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960741 e o código CRC D66BCD25.

0005104-34.2021.6.02.8000 0960741v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

Atesto que o material foi recebido em conformidade com
o proposto e de acordo com a Nota Fiscal 0960738.

 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 18/10/2021, às 15:42, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961127 e o código CRC 7BEED178.

0005104-34.2021.6.02.8000 0961127v2
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

18/10/2021 17:01:19

Entrada de Materiais - Analítico
Tipo de Entrada:

Unidade Gestora:

Fornecedor:

COMPRA

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634

Nº DocumentoTipo do Documento Data
06/10/20212021NE000360001 - EMPENHO

14/07/20210005104-34.2021002 - PROCESSO DE ENTRADA

07/10/2021000.260003 - NOTA FISCAL

14/07/20210005104-34.2021012 - PROCESSO DE COMPRA

Nota de Recebimento: 2021000014

Data de Recebimento: 18/10/2021 Data Contábil: 18/10/2021

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de Aquisições (R$)

Conta: 123110102 - AP. EQUIP. COMUNICACAO

1 00034261 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE ANDROID; 128GB;
DISPLAY 6.5" + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO. - MARCA: SAMSUNG - MODELO:
S20FE - SERIE: SM-G780G/DS - IMEI: 353960260932254

3.400,00

2 00034262 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE ANDROID; 128GB;
DISPLAY 6.5" + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO. - MARCA: SAMSUNG - MODELO:
S20FE - SERIE: SM-G780G/DS - IMEI: 353960260945835

3.400,00

Total da Conta: 6.800,00

Total da Nota de Recebimento: 6.800,00

Total de Bens: 2

Cadastrado por: 0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO Cadastrado em: 18/10/2021 - 16:49:56
Alterado por: 18/10/2021 - 17:01:16Alterado em:0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO

011-TSE_RelatorioAnaliticoEntrada.jasper Página 1 de 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Tipo de Entrada:

18/10/2021 17:01:19

COMPRA

Resumo por Código Contábil

U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Fornecedor: 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634

Nota de Recebimento: 2021000014

Data de Recebimento: 18/10/2021

Data Contábil: 18/10/2021

Conta Descrição Valor
123110102 AP. EQUIP. COMUNICACAO 6.800,00

Total Geral: 6.800,00

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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
Em anexos (0961280 e 0961325), registros

efetivados na SEPAT. À Assessoria de Comunicação para
emissão de nota técnica e demais procedimentos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 18/10/2021, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961333 e o código CRC 915987BF.

0005104-34.2021.6.02.8000 0961333v1
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NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Aquisição de Material Permanente - Smartphones

Área interessada:

Assessoria de Comunicação Social

Contrato:

Nota de Empenho 0955623
Vigência do contrato:

Aquisição imediata - sem vigência

Contratado(a):

JAIR DOS REIS SILVA JÚNIOR - CNPJ 28.604.543/0001-37

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

Nota Fiscal (0960738)
Nota de Empenho 0955623

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM. Os aparelhos celulares foram entregues compatíveis com a
descrição especificada por esta ACS no Termo de Referência (0917141) e,
posteriormente, na Nota de Empenho 0955623

04 - Valor bruto a ser pago:

R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais)

05 - Observações:
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Maceió, 19 de outubro de 2021.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 19/10/2021, às 13:39, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961783 e o código CRC A754CB08.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
À SPPAC,
Para análise com fins de liquidação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/10/2021, 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
0961890 e o código CRC 9B2641E2.

0005104-34.2021.6.02.8000 0961890v1

Despacho COFIN 0961890         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 266



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
À Assessoria de Comunicação Social, solicitando

que promova a confecção de Nota de Liquidação e
Pagamentos, nos termos da IN nº 07/2021_0912857
(documento existente no rol SEI, como padrão), nele fazendo
constar, dentre outros elementos consignados, a nota fiscal,
certidões negativas (com juntada aos autos, se necessário), e
necessária indicação da nota de empenho, com indicação de
links SEI, atestação dos serviços na própria NLP, além de 
dados bancários para pagamento, estes últimos podendo ser
informados no campo observação.

Há necessidade, também, de indicação de
instrumento de gestão (Portaria/Termo de Referência).

Registre-se, por oportuno, que os documentos
"atestos" e "nota técnica" foram revogados pelo normativo
acima citado, em seu art. 22.

Após, solicitamos retorno dos autos, para análise e
eventual liquidação e pagamento da despesa.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 19/10/2021, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961981 e o código CRC 0B763BC9.

0005104-34.2021.6.02.8000 0961981v1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

05/11/2021 09:15:40

Entrada de Materiais - Analítico
Tipo de Entrada:

Unidade Gestora:

Fornecedor:

COMPRA

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634

Nº DocumentoTipo do Documento Data
06/10/20212021NE000360001 - EMPENHO

14/07/20210005104-34.2021002 - PROCESSO DE ENTRADA

07/10/2021000.260003 - NOTA FISCAL

14/07/20210005104-34.2021012 - PROCESSO DE COMPRA

Nota de Recebimento: 2021000014

Data de Recebimento: 18/10/2021 Data Contábil:

Observações:

Finalidade Descrição
Excluímos a contabilização da entrada por falta da DLP no SEI, motivo da nota fiscal não ser liquidada, até a
data de 05/11/2021.
Quando a unidade responsável efetuar a DLP, esta Seção fará a contabilização desta entrada, pra que os
valores fiquem iguais aos inseridos no SIAFI.

Observação

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de Aquisições (R$)

Conta: 123110102 - AP. EQUIP. COMUNICACAO

1 00034261 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE ANDROID; 128GB;
DISPLAY 6.5" + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO. - MARCA: SAMSUNG - MODELO:
S20FE - SERIE: SM-G780G/DS - IMEI: 353960260932254

3.400,00

2 00034262 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE ANDROID; 128GB;
DISPLAY 6.5" + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO. - MARCA: SAMSUNG - MODELO:
S20FE - SERIE: SM-G780G/DS - IMEI: 353960260945835

3.400,00

Total da Conta: 6.800,00

Total da Nota de Recebimento: 6.800,00

Total de Bens: 2

Cadastrado por: 0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO Cadastrado em: 18/10/2021 - 16:49:56
Alterado por: 18/10/2021 - 17:01:16Alterado em:0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO
Alterado por: 05/11/2021 - 09:15:28Alterado em:0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO

011-TSE_RelatorioAnaliticoEntrada.jasper Página 1 de 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Tipo de Entrada:

05/11/2021 09:15:40

COMPRA

Resumo por Código Contábil

U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Fornecedor: 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634

Nota de Recebimento: 2021000014

Data de Recebimento: 18/10/2021

Data Contábil:

Conta Descrição Valor
123110102 AP. EQUIP. COMUNICACAO 6.800,00

Total Geral: 6.800,00

011-EntradaResumoCodigoContabil.jasper Página 1 de 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Termo de Transferência Interna
Número:

05/11/2021 09:19:53

2021/000956 Data da Movimentação: 18/10/2021

Cedente: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Origem: 99999999 - ESTOQUE - EST

Responsável: 0000001 - AGENTE RESPONSAVEL

Recebedor: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL
Destino: 3044 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (ASCOM) - ASCOM

092V102 - FLAVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS
Endereço:     00000044 - SEDE FAROL - 12º ANDAR
Responsável:

Situação:     EFETIVADA

Endereço:     00000038 - SEDE FAROL - 06º ANDAR

Observações:

DescriçãoFinalidadeData
Registro efetivado por conta de não liquidação, em tempo hábil, no SIAFI. Recibo
de entrega dos bens no doc. 0961325 do SEI 0005104-34.2021

Observação05/11/2021

DescriçãoItem Patrimônio Situação Valor Vl. Líquido*
1 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE

ANDROID; 128GB; DISPLAY 6.5" + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO. -
MARCA: SAMSUNG - MODELO: S20FE - SERIE: SM-G780G/DS - IMEI:
353960260932254

00034261 NOVO 3.400,00 3.400,00

2 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE
ANDROID; 128GB; DISPLAY 6.5" + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO. -
MARCA: SAMSUNG - MODELO: S20FE - SERIE: SM-G780G/DS - IMEI:
353960260945835

00034262 NOVO 3.400,00 3.400,00

Total: 6.800,00 6.800,00
*O campo valor líquido pode não ser apresentado caso a UG de origem esteja com meses em aberto anteriores ao mês da transferência.

Atesto que recebi o(s) bem(s) patrimonial(is) constante(s)
neste Termo, sobre os quais assumo total responsabilidade
pela guarda e zelo dos mesmos.

                       Em ____/___/_______                        Em ____/___/_______

Autorizo a movimentação do(s) bem(ns) Patrimonial(is).

                        Em ____/___/_______

       _____________________________________
                          CEDENTE (Ass./Carimbo)

          ____________________________________
                        PATRIMÔNIO( Ass./Carimbo)

        _________________________________
                    RECEBEDOR (Ass./Carimbo)

PA0095-RelatorioTermoTransferenciaPg.jasper  1Página 1 de
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Resumo Contábil de Movimentação / por Número de Termo

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Número:

05/11/2021 09:19:53

2021/000956 Data da Movimentação: 18/10/2021

Unidade Gestora Origem: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Data da Confirmação: 18/10/2021

Conta Origem Conta Destino Valor Valor Liquido*
123110801 BENS EM ESTOQUE 123110102 AP. EQUIP. COMUNICACAO 6.800,00 6.800,00

6.800,00Total: 6.800,00

*O campo valor líquido pode não ser apresentado caso a UG de origem esteja com meses em aberto anteriores ao mês da transferência.
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ASI - Termo de Transferência Interna 2021000956 (0969394)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 271



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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2021.
À SPPAC,
 
Senhor Chefe, esta unidade, quando do fechamento

do mês de outubro/2021 (ASI/SIAFI), verificou uma
inconsistência nos valores registrados na conta 123110102,
com valor maior, no ASI, de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos
reais).

Identificamos que o problema aconteceu por falta
de liquidação da NF nº 260 (0961280), motivos contidos no
Despacho SPPAC (0961981).

Para que não ocorram inconsistências nos valores
do ASI e SIAFI, quando do fechamento do mês de
outubro/2021, efetuamos os seguintes procedimento:

1) Excluímos o TTI 2021000897 (0961325),
procedimento necessário para alterar a nota de recebimento
dos bens;

2) reabrimos, no ASI, o mês de outubro/2021 e
alteramos a Nota de Recebimento 2021000014 para "não
contabilizada" (0969392), com isso, esta Seção continua com
os registros dos 02 (dois) celulares adquiridos no mês 10/201,
sem impacto financeiro, no ASI, no mês de outubro/2021;

3) fechamos o ASI, novamente, donde não
aparece mais, no RMB de outubro/2021, a contabilização dos
02 (dois) celulares adquiridos, possibilitando o fechamento do
mês (ASI/SIAFI) sem pendências;

4) efetuamos nova transferência dos bens, à
Assessoria de Comunicação (0969392), com o fito de
regularizar o endereço correto da localização dos mesmos.

Diante do acima exposto solicitamos que, após a
Despacho SEPAT 0969399         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 272



feitura da NLP, pela unidade competente, este procedimento
retorne à SEPAT para contabilizar, no ASI, a NR 2021000014
(0969392), agora no mês de novembro/2021, antes da
liquidação da despesa.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 05/11/2021, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0969399 e o código CRC A9AE8D58.

0005104-34.2021.6.02.8000 0969399v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2021.
À ACS (c/c COFIN e SAD).
 
Senhor Secretário,
 
Senhor (a) Gestor (a),
 
Registro ciência do despacho constante do evento

0969399, ao tempo em que reitero necessidade de se
promoverem as medidas constantes do evento 0961981, para
regular liquidação e pagamento da despesa, quitando-se o
crédito do fornecedor, registrando que os autos foram
enviados a ACS há 17 dias.

Pedimos celeridade na tramitação do feito e adoção
das providências requestadas.

 
Atenciosamente / Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 05/11/2021, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0969638 e o código CRC 6AE3BB9D.

0005104-34.2021.6.02.8000 0969638v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2021.
À ACS, em atenção ao Despacho SPPAC 0969638,

que reitera a solicitação veiculada no Despacho
SPPAC 0961981.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/11/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0969953 e o código CRC 02D05EC3.

0005104-34.2021.6.02.8000 0969953v1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
CNPJ: 28.604.543/0001-37 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:17:25 do dia 14/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2021.
Código de controle da certidão: 0754.16D6.6239.C79D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 28.604.543/0001-37
Razão Social:JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634
Endereço: R CAJUEIRO 370 / SANTA PAULA I / VILA VELHA / ES / 29126-160

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

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

Validade:27/10/2021 a 25/11/2021 
 
Certificação Número: 2021102704031414008243

Informação obtida em 08/11/2021 15:38:12

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

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

 

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     Nota de Empenho 0955623                                                                  
                         

1.1 Vigência do Contrato: Não se aplica

 

2. Nota de Empenho (NE)    Nota de Empenho 0955623                                                  
                           

2.1 Saldo da NE após Liquidação: R$ 0,00

 

3. Contratado(a)                                                                                             

3.1 CPF/CNPJ                       JAIR DOS REIS SILVA JÚNIOR - CNPJ 28.604.543/0001-37

 

4. Valor Bruto a Pagar (R$):  R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais)

 

5. Os documento anexados ao processo específico apresentam-se dentro das
formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa realizada?

Sim, conforme Nota Fiscal 0960738 e certidões negativas da
empresa 0970462 e 0970465

 

6. Observações:

Dados bancários da empresa para pagamento: BANCO DO BRASIL - AG 3068-6 CC
58534-3 CNPJ: 28604543/0001-37
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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: Aquisição de 2 (dois) aparelhos telefônicos celulares - Descrição -
Smartphone Android 128GB, Display 6'5'' + carregador + fone de ouvido Marca:
Samsung - Modelo: S20FE 

 

Declaração: 

 Os aparelhos celulares foram entregues de forma satisfatória e compatíveis com a
descrição especificada por esta ACS no Termo de Referência 0917141 e,
posteriormente, na Nota de Empenho 0955623

 

Observações: 

 

Assinatura do Gestor/Servidor da unidade gestora

Assinatura da Chefia Imediata

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 08/11/2021, 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
0970467 e o código CRC E98C81DF.

0005104-34.2021.6.02.8000 0970467v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
À SEPAT, solicitando que promova as medidas

necessárias ao registro dos itens recebidos, conforme
apontado no despacho SEPAT constante do evento 0969399 e
NLP colacionado pela gestão contratual no evento 0970467.

 
Atenciosamento.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 08/11/2021, às 17:59, 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
0970659 e o código CRC E934902B.

0005104-34.2021.6.02.8000 0970659v1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/11/2021 14:08:26

Entrada de Materiais - Analítico
Tipo de Entrada:

Unidade Gestora:

Fornecedor:

COMPRA

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634

Nº DocumentoTipo do Documento Data
06/10/20212021NE000360001 - EMPENHO

14/07/20210005104-34.2021002 - PROCESSO DE ENTRADA

07/10/2021000.260003 - NOTA FISCAL

14/07/20210005104-34.2021012 - PROCESSO DE COMPRA

Nota de Recebimento: 2021000014

Data de Recebimento: 18/10/2021 Data Contábil: 09/11/2021

Observações:

Finalidade Descrição
Excluímos a contabilização da entrada por falta da DLP no SEI, motivo da nota fiscal não ser liquidada, até a
data de 05/11/2021.
Quando a unidade responsável efetuar a NLP, esta Seção fará a contabilização desta entrada, pra que os
valores fiquem iguais aos inseridos no SIAFI.
NLP efetuada em 08/11/2021, motivo pelo qual estamos contabilizando, hoje, esta Nota de Recebimento.

Observação

Item Patrimônio P. Antigo Descrição Valor de Aquisições (R$)

Conta: 123110102 - AP. EQUIP. COMUNICACAO

1 00034261 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE ANDROID; 128GB;
DISPLAY 6.5" + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO. - MARCA: SAMSUNG - MODELO:
S20FE - SERIE: SM-G780G/DS - IMEI: 353960260932254

3.400,00

2 00034262 APARELHO TELEFONICO CELULAR - DESCRICAO: SMARTPHONE ANDROID; 128GB;
DISPLAY 6.5" + CARREGADOR + FONE DE OUVIDO. - MARCA: SAMSUNG - MODELO:
S20FE - SERIE: SM-G780G/DS - IMEI: 353960260945835

3.400,00

Total da Conta: 6.800,00

Total da Nota de Recebimento: 6.800,00

Total de Bens: 2

Cadastrado por: 0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO Cadastrado em: 18/10/2021 - 16:49:56
Alterado por: 18/10/2021 - 17:01:16Alterado em:0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO
Alterado por: 05/11/2021 - 09:15:28Alterado em:0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO
Alterado por: 09/11/2021 - 14:06:01Alterado em:0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO
Alterado por: 09/11/2021 - 14:08:22Alterado em:0920098 - ANTONIO RITA DOS SANTOS NETO

011-TSE_RelatorioAnaliticoEntrada.jasper Página 1 de 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

Tipo de Entrada:

09/11/2021 14:08:26

COMPRA

Resumo por Código Contábil

U.G.: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

Fornecedor: 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634

Nota de Recebimento: 2021000014

Data de Recebimento: 18/10/2021

Data Contábil: 09/11/2021

Conta Descrição Valor
123110102 AP. EQUIP. COMUNICACAO 6.800,00

Total Geral: 6.800,00

011-EntradaResumoCodigoContabil.jasper Página 1 de 1

ASI - Nota de recebimento 2021000014 - contabilizada (0971134)         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 282



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 Chefe da SPPAC,
 
Os bens foram registrados e contabilizados, em

nosso sistema de controle patrimonial/ASI (0971134). 
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 09/11/2021, às 14:17, 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
0971136 e o código CRC 7A8072F8.

0005104-34.2021.6.02.8000 0971136v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2021.

À SCON, após as devidas conferências e registros, conforme 2021NS003909
(0971834) 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:  JAIR DOS REIS SILVA JÚNIOR CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37

Valor:  R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos
reais)

Nota fiscal: 260                      evento:
(0960738)

Data de emissão da NF: 07/10/2021

Data da atestação: 08/11/2021

Dados bancários para pagamento:         
                  Bco: 001      ag: 3068-6             
 c/c: 58534-3

Competência: Outubro/2021

Vencimento: 12/11/2021

 

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros orçamentários e contábeis

I. Dados da Contratação e Liquidação SimNão  

1

O valor da despesa, a nota
fiscal/fatura/DLP, as certidões negativas, a
atestação dos serviços, a vigência de
contrato, se houver, estão indicadas em
nota técnica e se apresentam regulares

x  NLP (0970467)

2 Existe nota de empenho para cobertura da
despesa:   

2021NE000360

Subitem: 47

3 Houve instrumento de contrato registrado
a ser indicado na liquidação? - - Se sim indicar a conta: 812310401 ou 812310201, c/c

CNPJ/CPF ou IC:________

Despacho SPPAC 0971752         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 284



4 Em qual conta deve ser classificada a
despesa?   Indicar: 123110801 – Material Permanente

5 Foi juntada a guia de recebimento de
materiais registrados no ASILINK x  Evento: (0971134)

6
O título da conta registrada no ASI
corresponde a do subitem da nota de
empenho?

 X  
ASI - AP. EQUIP. COMUNICACAO

NE - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

7 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?   Se sim, de quanto?

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista SimNão  

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  

SICAF: 0949313

CERTIDÃO RFB - (0970462)

CERTIDÃO FGTS - (0970465)

III Valores, consumo por litro e
descontos em combustíveis    

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 a
Gestão/Unidade Gestora    

1 Há diligências prévias ao pagamento que
devem ser resolvidas junto à gestão?  x  

2 Se sim, descrever aqui:    

3
Se houver orientações, descrever aqui:

 
   

 OBS: Havendo indicações de preenchimento positivo no quadro IV, alerte-se
ao interessado no despacho de abertura deste formulário

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 10/11/2021, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971752 e o código CRC 404AD021.

0005104-34.2021.6.02.8000 0971752v1
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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-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
10/11/21 15:07 NS USUARIO : ROGERIO FILHO
DATA EMISSAO : 07Out21 VALORIZACAO : 07Out21 NUMERO : 2021NS003909
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO : 28604543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
TITULO DE CREDITO : 2021NP000861 DATA VENCIMENTO : 12Nov21

OBSERVACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 260 DE 07/10/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE
2 (DOI
S) APARELHOS CELULARES, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000360 -
PROC. SEI N
R 0005104-34.2021.6.02.8000.

L  EVENTO   INSCRICAO      CLAS.CONT CLAS.ORC            V A L O R
01 401002  2021NE000360              44905247
                                                          6.800,00
02 521214  2021NE000360    213110400 44905247
                                                          6.800,00
03 551004  2021NE000360    123110801 44905247
                                                          6.800,00

LANCADO POR : 07108328429 - ROGERIO FILHO UG : 070011 10Nov21 15:07
 
****************************************************************************

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO DOS SANTOS FILHO,
Estagiário(a), em 10/11/2021, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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

SIAFI - Nota de Sistema SPPAC 0971834         SEI 0005104-34.2021.6.02.8000 / pg. 287



0971834 e o código CRC 01B55118.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021ns003909 (0971834).

Observação:

À SGF,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive às verificações normativas
e contratuais porventura existentes no que se refere ao pagamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 10/11/2021, 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
0971908 e o código CRC 0043F08F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

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, conforme NLP ACS e despacho SPPAC.

 

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

Sim, conforme NLP ACS e despacho SPPAC.

 

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 ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 10/11/2021, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972039 e o código CRC 45527585.

0005104-34.2021.6.02.8000 0972039v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  10/11/21  18:22     NS                               USUARIO : ROGERIO_ROCHA  
  DATA EMISSAO      : 10Nov21   VALORIZACAO : 10Nov21  NUMERO  :
2021NS003924   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 28604543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR             
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000861            DATA VENCIMENTO  : 12Nov21        
                                                                               
  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 0100000000400D                                                      
                                                                        6.800,00
                                                                           
  LANCADO POR : 63544628449 -  ROGERIO_ROCHA     UG : 070011   10Nov21  
18:20  
                                                                               
  OP 1368/2021

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 10/11/2021, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 12/11/2021, às 13:18, 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
0972040 e o código CRC C6066812.

0005104-34.2021.6.02.8000 0972040v2
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