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

 

Memorando nº 644 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF
Maceió, 03 de agosto de 2021.

Para: STI

Assunto: Aquisição de Material de Consumo - Bateria para No-breaks - Registro de
Preços

 

Sr. Secretário,
 
Considerando sistemática similar adotada nos autos do

Procedimento SEI nº 0007170-55.2019.6.02.8000, trata-se de
solicitar a confecção de Registro de Preços de material de consumo
para eventual aquisição de baterias para no-breaks de médio e
grande porte.

 
Desta forma, vez que a aquisição de material de consumo

é, via de regra, capitaneada pela Seção de Almoxarifado, sugere-se
consultar àquela unidade quanto à forma para viabilizar tal aquisição,
vez que a mesma pode ter já algum parâmetro correlato,
possivelmente derivado da aquisição de baterias para automóveis,
caminhões e motos deste Regional ou mesmo baterias destinadas à
no-breaks de grannde porte.

 
Outrossim, dado que as baterias tem vida útil limitada,

recomenda-se a utilização de registro de preços, baseado no Decreto
nº 7.892/2013, art. 3º, incisos I e II.

 
Cumpre-me destacar que os no-breaks envolvidos e que,

por hora, tem suas baterias danificadas e, portanto, sua capacidade
de atuar reduzida ou anulada, em caso de falha no fornecimento
usual de energia elétrica, são vitais para a manutenção da
infraestrutura de TI, sendo responsáveis, segurança dos trabalhos
realizados nas estações de trabalho dos mais data centers deste
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Regional.
 
Quanto à previsão orçamentária, esta unidade, justifica o

não planejamento orçamentário em virtude da superveniência fática,
ou seja, sua restrição de planejamento de ações ligadas à material de
consumo.

 
Desta forma, sugere ser suprida, quando e se necessário

por se tratar de Registro de Preços, por redirecionamento de recurso
previsto no Plano de Contratações de TIC/2021, Item 15, Código de
classificação da fonte de recurso: 3390.40.12.

 
Por fim, a título colaborativo, encaminho Termo de

Referência 0925599.
 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/08/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925585 e o código CRC 48BBCB15.

0005555-59.2021.6.02.8000 0925585v5
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto
Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande
porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em cartórios eleitorais.

2. Quantidade

Item Descrição Qtd Registrada Qtd Entrega Imediata

1 Bateria 18 Ah 96 32

2 Bateria 26 Ah 64 32

3 Bateria 45 Ah 112 56

4 Bateria 65 Ah 24 12

3.Especificaçõe
s do item

Item Especificações

1  Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
 Para uso em equipamento no-break/UPS;
 Deve ser homologada pela Anatel;
 Tensão Nominal: 12V;
 Capacidade Nominal: 18Ah (C20h);
 A  CONTRATANTE  ao  realizar  o  fornecimento  das  novas
baterias,  deverá  se  responsabilizar  pelo  recolhimento  e
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, em
quantidade equivalente  ao fornecimento,  a serem recolhidas
no mesmo ato do fornecimento e no mesmo local;
 Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL;
 A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 
 Garantia do fabricante: 12 meses.

2  Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
 Para uso em equipamento no-break/UPS;
 Deve ser homologada pela Anatel;
 Tensão Nominal: 12V;
 Capacidade Nominal: 26Ah (C20h);
 AA CONTRATANTE ao realizar  o  fornecimento  das novas
baterias,  deverá  se  responsabilizar  pelo  recolhimento  e
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, em
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

quantidade equivalente  ao fornecimento,  a serem recolhidas
no mesmo ato do fornecimento e no mesmo local;
 Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL;
 A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 
 Garantia do fabricante: 12 meses.

3  Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
 Para uso em equipamento no-break/UPS;
 Deve ser homologada pela Anatel;
 Tensão Nominal: 12V;
 Capacidade Nominal: 45Ah (C20h);
 A  CONTRATANTE  ao  realizar  o  fornecimento  das  novas
baterias,  deverá  se  responsabilizar  pelo  recolhimento  e
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, em
quantidade equivalente  ao fornecimento,  a serem recolhidas
no mesmo ato do fornecimento e no mesmo local;
 Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL;
 A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 
 Garantia do fabricante: 12 meses.

4  Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
 Para uso em equipamento no-break/UPS;
 Deve ser homologada pela Anatel;
 Tensão Nominal: 12V;
 Capacidade Nominal: 65Ah (C20h);
 A  CONTRATANTE  ao  realizar  o  fornecimento  das  novas
baterias,  deverá  se  responsabilizar  pelo  recolhimento  e
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, em
quantidade equivalente  ao fornecimento,  a serem recolhidas
no mesmo ato do fornecimento e no mesmo local;
 Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL;
 A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 
 Garantia do fabricante: 12 meses.

4.Valor
estimado  de
aquisição

A cargo da SEIC

5. Justificativa Os  no-breaks  de  grande  porte  que  fornecem  a  alimentação  elétrica
necessária  para  os  data  centers  e  os  cartórios  eleitorais  de  Arapiraca,
Palmeira  dos  Índios  e  União  dos  Palmares,  demandam  a  substituição
periódica  de  baterias,  além  dos  eventuais  trocas  devido  a  problemas
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

causados  por  oscilações  elétricas.  Data  a  importância  crítica  de  tais
ambientes de TIC, a pretendida, 

6.Prazo  de
entrega

O prazo máximo para entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco)
dias corridos após o recebimento da nota de Empenho.

7. Adjudicação
Por item

8.  Classificação
orçamentária A ser preenchido pelo setor competente.

9.  Local  de
entrega

Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida
Menino Marcelo Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–
000, Tel: (82) 2122-7700, Horário: segunda a quinta-feira das 13 às 19h e
sexta-feira das 7h30 às 13h30.

10.Unidade
fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11.Gestão
contratual

SEGEC/COMAP/SAD

Maceió-AL, 02 de agosto de 2021.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Coordenador de Infraestrutura

Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

De acordo,

Carlos Henrique Tavares Méro
Secretário de Tecnologia da Informação
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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 agosto de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Solicito que seja avaliada a possibilidade de

aquisição das baterias para no-breaks de médio e
grande porte, nos termos propostos pelo Coordenador de
Infraestrutura.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/08/2021, às 15:47, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926882 e o código CRC 9E8BDF81.

0005555-59.2021.6.02.8000 0926882v1
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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 agosto de 2021.
Em atenção ao Memorando nº 644 (doc. 0925585),

remeto os presentes autos à COMAP, para análise prévia da
proposição, por conduto da SEALMOX.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/08/2021, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927095 e o código CRC 63099983.

0005555-59.2021.6.02.8000 0927095v1
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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 SEALMOX, para atendimento do Despacho

SAD 0927095.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/08/2021, 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
0927401 e o código CRC 43522384.

0005555-59.2021.6.02.8000 0927401v1
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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.
 
 
 
Senhora Coordenadora da COMAP,
 
A princípio, DESTACO que a unidade SEALMOX

não teve participação alguma na confecção do TR e tampouco
procedeu às atividades da aquisição das baterias objeto
do processo SEI! nº 0007170-55.2019.6.02.8000, conforme
suscitou o coordenador da TI, no memorando 644 (0925585)
como também não tem participação na aquisição de baterias
de automóveis, caminhões ou motos deste Regional.

Perceba-se que naqueles autos, o Sr. Secretário de
Administração aprovou de imediato, o TR apresentado pela TI
em anexo 0583913 e dali já procedeu aos trâmites para a
devida aquisição conforme despacho GSAD (0584968), o que
nos parece que transcorreu com todo sucesso, o que nos faz
sugerir, smj, com as devidas vênias, que seja dado seguimento
da mesma forma de outrora.

Ainda, em que pese os argumentos da
Coordenadoria de Infra Estrutura, naquele mesmo
Memorando e seguindo a sua linha de raciocínio, TODO
material adquirido poderia se enquadrar em material de
consumo, visto que é consumido (utilizado), o que nos faz
acreditar que aquela unidade está equivocada quando solicita
atuação da SEALMOX nos procedimentos para a aquisição.

No mais, quanto ao objeto em tela - baterias de
nobreak de médio e grande porte - entendemos que o material
é bastante específico e não se enquadra, em absoluto, no rol
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de materiais adquiridos pela SEALMOX (material de limpeza,
material de expediente e gêneros alimentícios), o que poderia
causar graves erros na confecção do Termo de Referência,
principal instrumento impulsionador e base da aquisição que,
ressalte-se, é de responsabilidade da TI desde sempre, e que
já o faz com a máxima expertisse, justamente por ser material
bem específico, inclusive sendo parte interna dos
maquinários adquiridos pela própria TI. Colocar esta
responsabilidade para a Seção de Almoxarifado, a meu ver,
não seria a melhor e nem tampouco a mais segura opção para
o Tribunal.

Reforço ainda, que inclusive o orçamento para tal
aquisição faz parte do orçamento da TI. Isso por si só já seria,
smj, suficiente para aquela unidade ser a responsável pela
gestão e aquisição do material em questão.

Entendemos ser inviável, inadequado e
incompatível atribuir tal responsabilidade para a SEALMOX,
que já administra o seu orçamento específico, e promove a
aquisição dos materiais de expediente da instituição como os
que segue: papel A4, lápis, régua, borracha, apontador, clips,
grampo, grampeador, tesoura, alfinete, fita adesiva, toner,
marca texto, caneta, lápis, envelopes, livro de ata, livro de
protocolo, pastas, açúcar, chá, café, leite, água, álcool,
multiuso, agua sanitária, sabão, detergente, papel higiênico,
papel toalha, pastilha sanitária, balde, vassoura, pá, lixeira,
rodo, pano de chão, pano de copa, copos, talheres, pratos,
lenço umedecido, etc, para uso geral na sede e cartórios.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 06/08/2021, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927555 e o código CRC 747CBE79.

0005555-59.2021.6.02.8000 0927555v1
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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 SAD, informando que entendemos não haver

nada a ser acrescentado ao Termo de Referência, 0925599,
confeccionado pela COINF/STI, portanto devendo o mesmo
seguir para aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua
aquiescência, e ser remetido à SEIC, para a necessária
pesquiça de preços.

 
Ressalto, por fim, que com relação à gestão

contratual deve ter havido algum equívoco, pois a mesma foi
direcionada à Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/08/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927828 e o código CRC 2C98BDC3.

0005555-59.2021.6.02.8000 0927828v1

Despacho COMAP 0927828         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 12



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

COINF (doc. 0925599), 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, sendo necessário o redirecionamento de recurso
previsto no Plano de Contratações de TIC/2021, Item 15, Código de
classificação da fonte de recurso: 3390.40.12.

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2021, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930424 e o código CRC F37ED9CF.

0005555-59.2021.6.02.8000 0930424v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0930424) e,

considerando o Termo de Referência (0925599), 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 18/08/2021, às 14:42, 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
0932318 e o código CRC B16DF329.

0005555-59.2021.6.02.8000 0932318v1
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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 agosto de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0932318, 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 19/08/2021, às 08:38, 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
0933116 e o código CRC DB8B7171.

0005555-59.2021.6.02.8000 0933116v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC 

PROCESSO SEI Nº 0005555-59.2021.6.02.8000 
 

Registro de Preços. Aquisição de baterias para nobreaks. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Descrição CATMAT 
Qtd 

Registrada 

Qtd 
Entrega 
Imediata 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor Total 

ATA 

Valor 
Total 

Aquisição 
Imediata 

1 Bateria 18 Ah 420001 96     32 297,90 28.598,40 9.532,80 

2 Bateria 26 Ah 424154 64 32 363,10 23.238,40 11.619,20 

 3 Bateria 45 Ah 429349 112 56 399,16 44.705,92 22.352,96 

4 Bateria 65 Ah 409107 24 12 704,02 16.896,48 8.448,24 

 TOTAL 113.439,20 51.953,20 
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da aquisição de baterias para nobreaks

de grande porte deste Tribunal, instalados nos Data Centers e em
Cartórios Eleitorais, mediante sistema de registro de preços, de
acordo com termo de referência 0925599.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, COMAP 0933116.
 
A pesquisa foi realizada através da ferramenta banco de

preços, conforme relatórios 0933929 e 0933935, respectivamente
estimativa de aquisição total da ata e de aquisição imediata, sendo
estimado o valor total em R$ 113.439,20 (cento e treze mil
quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), conforme
detalhamento em quadro-resumo abaixo 0933939.

 

Item Descrição CATMAT Qtd
Registrada

Qtd
Entrega
Imediata

 
Valor

Unitário

 
Valor Total

ATA

Valor
Total

Aquisição
Imediata

1 Bateria
18 Ah 420001 96  32 297,90 28.598,40 9.532,80

2 Bateria
26 Ah 424154 64 32 363,10 23.238,40 11.619,20

 3 Bateria
45 Ah 429349 112 56 399,16 44.705,92 22.352,96

4 Bateria
65 Ah 409107 24 12 704,02 16.896,48 8.448,24

TOTAL 113.439,20 51.953,20
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Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, com restrição de participação a
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 20/08/2021, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/08/2021, às 10:57, 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
0933941 e o código CRC B61ED134.

0005555-59.2021.6.02.8000 0933941v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2021.
 
Tratam os presentes autos de aquisição de baterias

para nobreaks de grande porte, instalados nos Data Centers e
Cartórios Eleitorais deste Regional, mediante sistema de
registro de preços, de acordo com o Termo de
Referência 0925599.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de

Referência, Despacho GSAD 0930424, bem como a pesquisa
de preços, Despacho SEIC 0933941.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para confecção da
minuta de edital.

 
Após, à AJ-DG para a competente análise.
 
Atenciosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/08/2021, às 14:54, 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
0934405 e o código CRC FBC19A80.

0005555-59.2021.6.02.8000 0934405v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
À SAD,
Questionando se haverá autorização para inclusão

de IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/08/2021, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934761 e o código CRC 341DA22E.

0005555-59.2021.6.02.8000 0934761v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
Retornem os autos à SLC para providenciar a

divulgação da IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2021, às 23:23, 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
0935111 e o código CRC D11466C7.

0005555-59.2021.6.02.8000 0935111v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211 
  

MMIINNUUTTAA 
 

PROCESSO Nº: 0005555-59.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de baterias para os 
nobreaks de grande porte do TRE-AL, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 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. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de baterias 
para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em cartórios 
eleitorais, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo constante no subitem 2.4, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

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

2.4.  Para fins de entrega imediata, a quantidade dos materiais, objeto deste edital, 
está indicada na tabela a seguir: 
 

Item Qtd Entrega Imediata 

01 – Bateria 18 Ah 32 

02 – Bateria 26 Ah 32 

03 – Bateria 45 Ah 56 

04 – Bateria 65 Ah 12 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
3.2            O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

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

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

3.estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

Minuta de edital (0947749)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 48



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

6.que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

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

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

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

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

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
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participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

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

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

desconexão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

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

constante no Anexo I; 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. 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. 

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

 

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

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

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

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
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vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

Minuta de edital (0947749)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 52



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

atender às exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

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

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

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

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

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

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

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão definidos na tabela a 
seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
REGISTRADA 

PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO 

1 Bateria 18 Ah 96 
R$ 297,90 (duzentos e noventa e 
sete reais e noventa centavos); 
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2 Bateria 26 Ah 64 
R$ 363,10 (trezentos e sessenta e 
três reais e dez centavos); 

3 Bateria 45 Ah 112 
R$ 399,16 (trezentos e noventa e 
nove reais e dezesseis centavos); 

4 Bateria 65 Ah 24 
R$ 704,02 (setecentos e quatro reais 
e dois centavos). 

  
9.3.1.1 Os preços máximos mencionados na tabela acima, de modo algum 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 

 
9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

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

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

que fundamentam a suspeita. 

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

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

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

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

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

Pregoeiro. 

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 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. 

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

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

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

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

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevista para recebimento das propostas; 

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

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6.   Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 

10.7.   Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 
10.8.   Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
10.9.   Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

contratual; 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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10.10.2.1. 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. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

cadastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. 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. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
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comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

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

ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

 
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

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

 

14.1.  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 24.11 
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 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
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16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa. 

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

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

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

a)Fornecer o(s) material (s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar assistência técnica local em Maceió/AL; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de 
Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio 
da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, procedendo 
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imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Edital; 

h) Fornecer materiais cuja garantia do fabricante seja, minimamente, de 12 meses. 

i) Responsabilizar-se, ao fornecer novos materiais, pelo recolhimento e descarte 
adequado dos materiais substituídos, independente do tipo, em quantidade 
equivalente ao fornecimento, a serem recolhidos no mesmo ato do fornecimento e no 
mesmo local. 

j) Realizar a substituição de bateria com defeito em até 03 dias úteis, contados a 
partir do contato e diagnóstico; 

k) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

l)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de 
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividade da garantia técnica; 

n) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
o)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; 
 
p)       Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
q)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
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20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de funcionamento, de 
segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

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

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

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

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
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g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

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

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

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

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

Minuta de edital (0947749)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 69



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

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

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 

reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 

Minuta de edital (0947749)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 70



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

22- DO PAGAMENTO 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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 
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validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  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. 

24.6.  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. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   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. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. 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. 
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Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1.Objeto  
Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de 
grande porte doTRE-AL,instalados nos Data Centers e em cartórios 
eleitorais. 

2.Quantidade  
     

Item Descrição Qtd Registrada Qtd Entrega 
Imediata 

1 Bateria 18 Ah 96 32 

2 Bateria 26 Ah 64 32 

3 Bateria 45 Ah 112 56 

4 Bateria 65 Ah 24 12 

 
3.Especificações 
do item 

 

 Ite
m 

Especificações 

1 Bateria do tipo seladaVRLA/AGM; 

Para uso em equipamento no-break/UPS; 

Deve ser homologada pela Anatel; 

Tensão Nominal: 12V; 

Capacidade Nominal: 18 Ah (C20h); 

A CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas 
baterias, deverá se responsabilizar pelo recolhimento e 
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, 
em quantidade equivalente ao fornecimento,a serem 
recolhidas no mesmo ato do fornecimento e no mesmo 
local; 

Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 

A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada 
em até 03 dias úteis, contados a partir do contato e 
diagnóstico; 

Garantia do fabricante: 12meses. 

2 Bateria do tipo selada VRLA/AGM; 

Para uso em equipamento no-break/UPS; 

Deve ser homologada pela Anatel; 

Tensão Nominal: 12V; 

Capacidade Nominal: 26 Ah (C20h); 

AA CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas 
baterias, deverá se responsabilizar pelo recolhimento e 
descarte adequado das substituídas, independente do 
tipo, em 
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   quantidade equivalente ao fornecimento, a serem recolhidas no 

mesmo ato do fornecimento e no mesmo local; 

Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 

A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em 
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 

Garantia do fabricante: 12 meses. 

 

3 Bateria do tipo selada VRLA/AGM; 

Para uso em equipamento no-break/UPS; 

Deve ser homologada pela Anatel; 

Tensão Nominal:12V; 

Capacidade Nominal:45Ah(C20h); 

A CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas 
baterias, deverá se responsabilizar pelo recolhimento e 
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, em 
quantidade equivalente ao fornecimento, a serem recolhidas 
no mesmo ato do fornecimento e no mesmo local; 

Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 

A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em 
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 

Garantia do fabricante: 12 meses. 

 

4 Bateria do tipo selada VRLA/AGM; 

Para uso em equipamento no-break/UPS; 

Deve ser homologada pela Anatel; 

Tensão Nominal:12V; 

Capacidade Nominal:65Ah(C20h); 

A CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas 
baterias, deverá se responsabilizar pelo recolhimento e 
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, em 
quantidade equivalente ao fornecimento, a serem recolhidas 
no mesmo ato do fornecimento e no mesmo local; 

Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 

A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em 
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 

Garantia do fabricante: 12 meses. 

 

4.Valor 
estimado de 
aquisição 

 
A cargo da SEIC 

5.Justificativa Os no-breaks de grande porte que fornecem a alimentação elétrica 
necessária para os data centers e os cartórios eleitorais de Arapiraca, 
Palmeira dos Índios e União dos Palmares, demandam a substituição 
periódica de baterias,  além dos eventuais trocas devido a problemas 
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  causados por oscilações elétricas. Data a importância crítica de tais 

ambientes de TIC, a pretendida. 
6.Prazo de 
entrega 

O prazo máximo para entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e 
cinco) diascorridos após o recebimento da nota de Empenho. 

7. Adjudicação  
Por item 

8. Classificação  
orçamentária 

 
A ser preenchido pelo setor competente. 

9. Local de 
entrega 

Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: 
AvenidaMenino Marcelo Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046–000, Tel: (82) 2122-7700, Horário: segunda a quinta-feira 
das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30às13h30. 

 
10.Unidadefi
scalizadora 

 
SEGI/COINF/STI 

 
11.Gestão
contratual 

 
SEGEC/COMAP/SAD 

 

Maceió-AL, 02 de agosto de 2021. 
 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto 
Coordenador de Infraestrutura 

 

Cristino Hermano de Bulhões 
Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura 

 
 

De acordo, 
 

Carlos Henrique Tavares Méro 

Secretário de Tecnologia da Informação 
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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. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

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

 

Processo nº 0005555-59.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA 
 

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

 
 

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

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

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. MÍNIMA A 
SER ADQUIRIDA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa. 

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

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

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

a)Fornecer o(s) material (s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar assistência técnica local em Maceió/AL; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de 
Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, 
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o 
ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Edital; 

h) Fornecer materiais cuja garantia do fabricante seja, minimamente, de 12 
meses. 

i)            Responsabilizar-se, ao fornecer novos materiais, pelo recolhimento e 
descarte adequado dos materiais substituídos, independente do tipo, em quantidade 
equivalente ao fornecimento, a serem recolhidos no mesmo ato do fornecimento e no 
mesmo local. 

j)          Realizar a substituição de bateria com defeito em até 03 dias úteis, contados 
a partir do contato e diagnóstico; 
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k)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, 
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

l)            Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração 
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividade da garantia técnica; 

n)        Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
o) 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; 
 
p)       Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
q)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1.  Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

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

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

6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
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aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

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

 

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

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

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

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

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

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 

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

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Representante da empresa 

Minuta de edital (0947749)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 85

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4774 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de
preços para a aquisição de baterias para os no-breaks de grande porte do
TRE-AL, instalados nos Data Centers e em cartórios eleitorais.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
razão do valor estimado dos itens.
 
Outrossim, informo que a IRP nº 20/2021 restou deserta,de acordo com o
comprovante do Comprasnet (0943077).
 
Foram incluídas, na minuta de edital, as disposições relativas às Sanções
Administrativas, ao Pagamento e, ainda, complementadas as Obrigações do
Contratante e da Contratada.
 
Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, além
da habilitação parcial no SICAF. 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 7.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e
10.6).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
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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, inclusive com a alteração efetuada, seja
dado encaminhamento dos autos em seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/09/2021, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947764 e o código CRC F3B8A0C3.

0005555-59.2021.6.02.8000 0947764v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2021.
Reporto-me à Informação 4774, da SLC

(doc. 0947764), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os autos à Assessoria Jurídica, em observância ao
disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Por se tratar de aquisição em regime de registro de
preços, fica dispensada a indicação da respectiva dotação
orçamentária nesta fase do procedimento, conforme disciplina
o Decreto nº 7.892/13, art. 7º, § 2º.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 22/09/2021, 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
0948408 e o código CRC 6D484260.

0005555-59.2021.6.02.8000 0948408v1
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PROCESSO : 0005555-59.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1160 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços para aquisição de baterias
para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, conforme termo
de referência (0925599).

 
2. 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.
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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 (0947749).

 
3. DO PROCEDIMENTO 
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Termo de Referência (0925599);
- Aprovação do Termo de Referência (0930424);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC

(0933941), com um valor médio de R$ 113.439,20 (cento e
treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos),
para aquisição total; 

- Planilhas de estimativa de preços  (0933941);
- Minuta de edital de licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO (0947749), do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para para
aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do
TRE-AL, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.

- Divulgação da Intenção de Registro de Preços no
Comprasnet (0935890), a qual resultou deserta (0943077). 

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

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

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

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, com
alterações feitas pelo Decreto nº 9.488/2018.

 
Com efeito, como se conclui das informações

constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0870670).

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
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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 serviços em
foco catalogados como serviços comuns, tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

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

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a  participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da
legislação de regência, quanto aos critérios de preferência.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 
 Em face do que determina a PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
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obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segue a lista de
verificação contida no Anexo II - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços de
tecnologia da informação.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

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

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO

justificativa
- 0925555

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0925599

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

SIM 0925599

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

SIM 0925599

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

O Termo de Referência contém
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15 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 0925599

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM 0925599

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela
autoridade competente? SIM 0930424

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0933941

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram
produzidos de acordo com a legislação de
regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM 0933941

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

SIM 0933941

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

SIM 0947749

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 N/A  
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31
limite máximo de 25%, relativamente ao objeto
da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

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

SIM 0947749

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

SIM  

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

SIM  

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

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

NÃO  

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

NÃO  

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

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

N/A  

44

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

SIM 0947749

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

SIM  

46

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

SIM
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47

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

SIM  

48

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

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

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

NÃO  

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

SIM Irreajustáveis

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

N/A  

54

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

SIM
 

 

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase externa da
licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts.
8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17
do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

59

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02,
arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

60

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

SIM

 
0935890
0943077
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

NÃO  

62

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

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do
ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, uma vez realizada a aprovação do

termo de referência pela autoridade competente, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta ora inserta no evento SEI 0947749, de
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, ,
objetivando o Registro de Preços para aquisição de baterias
para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação, conforme as especificações constantes no Termo
de Referência (0925599).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/09/2021, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949098 e o código CRC 8D55EF9A.

0005555-59.2021.6.02.8000 0949098v14

Parecer 1160 (0949098)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 96



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 27 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 1160/2021 (0949098), aprovando a Minuta de Edital de Pregão
(0947749), submeto o feito à superior consideração de Vossa
Excelência para a necessária e competente deliberação, com vistas a
sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando o Registro de Preços para aquisição de baterias
para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação,
conforme as especificações constantes no Termo de Referência
(0925599).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/09/2021, 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
0950060 e o código CRC 86039A6F.
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PROCESSO : 0005555-59.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição.Baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL

 

Decisão nº 2188 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0950060.

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, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item,
objetivando o Registro de Preços para aquisição de baterias para os
nobreaks de grande porte do TRE-AL, conforme solicitado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0947749, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1160/2021 (0949098), e demais medidas
cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/09/2021, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950797 e o código CRC 2BCB4EC2.

0005555-59.2021.6.02.8000 0950797v3
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº

2188 (doc. 0950797).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2021, às 16:28, 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
0950835 e o código CRC 6523074E.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5522//22002211 
  

PROCESSO Nº: 0005555-59.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 20 de outubro de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de baterias para os 
nobreaks de grande porte do TRE-AL, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 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. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de baterias 
para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em cartórios 
eleitorais, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo constante no subitem 2.4, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

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

2.4.  Para fins de entrega imediata, a quantidade dos materiais, objeto deste edital, 
está indicada na tabela a seguir: 
 

Item Qtd Entrega Imediata 

01 – Bateria 18 Ah 32 

02 – Bateria 26 Ah 32 

03 – Bateria 45 Ah 56 

04 – Bateria 65 Ah 12 

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
3.2            O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

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

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

3.estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

6.que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 
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cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

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

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

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

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

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

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

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

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

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

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

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

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

desconexão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
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propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

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

constante no Anexo I; 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. 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. 

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

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

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

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

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
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vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

atender às exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

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

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

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

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

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

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

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão definidos na tabela a 
seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
REGISTRADA 

PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO 

1 Bateria 18 Ah 96 
R$ 297,90 (duzentos e noventa e 
sete reais e noventa centavos); 

Edital do PE nº 52/2021 (0952743)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 107



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

2 Bateria 26 Ah 64 
R$ 363,10 (trezentos e sessenta e 
três reais e dez centavos); 

3 Bateria 45 Ah 112 
R$ 399,16 (trezentos e noventa e 
nove reais e dezesseis centavos); 

4 Bateria 65 Ah 24 
R$ 704,02 (setecentos e quatro reais 
e dois centavos). 

  
9.3.1.1 Os preços máximos mencionados na tabela acima, de modo algum 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 

 
9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

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

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

que fundamentam a suspeita. 

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

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

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

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

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

Pregoeiro. 

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 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. 

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

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

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

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

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

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

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevista para recebimento das propostas; 

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

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6.   Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
10.7.   Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 
10.8.   Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
10.9.   Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

contratual; 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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10.10.2.1. 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. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

cadastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. 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. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
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comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

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

ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

 
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

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

14.1.  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 24.11 
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 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
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16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa. 

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

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

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

a)Fornecer o(s) material (s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar assistência técnica local em Maceió/AL; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de 
Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento de atividades da garantia; 

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio 
da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, procedendo 
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imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Edital; 

h) Fornecer materiais cuja garantia do fabricante seja, minimamente, de 12 meses. 

i) Responsabilizar-se, ao fornecer novos materiais, pelo recolhimento e descarte 
adequado dos materiais substituídos, independente do tipo, em quantidade 
equivalente ao fornecimento, a serem recolhidos no mesmo ato do fornecimento e no 
mesmo local. 

j) Realizar a substituição de bateria com defeito em até 03 dias úteis, contados a 
partir do contato e diagnóstico; 

k) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

l)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de 
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividade da garantia técnica; 

n) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
o)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; 
 
p)       Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
q)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
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20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de funcionamento, de 
segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

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

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

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

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
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g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 

reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
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22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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 
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validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.5.  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. 

24.6.  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. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   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. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. 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, 1º de outubro de 2021. 
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Andréa de Albuquerque César 

                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
em substituição 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1.Objeto  
Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de 
grande porte doTRE-AL,instalados nos Data Centers e em cartórios 
eleitorais. 

2.Quantidade  
     

Item Descrição Qtd Registrada Qtd Entrega 
Imediata 

1 Bateria 18 Ah 96 32 

2 Bateria 26 Ah 64 32 

3 Bateria 45 Ah 112 56 

4 Bateria 65 Ah 24 12 

 
3.Especificações 
do item 

 

 Ite
m 

Especificações 

1 Bateria do tipo seladaVRLA/AGM; 

Para uso em equipamento no-break/UPS; 

Deve ser homologada pela Anatel; 

Tensão Nominal: 12V; 

Capacidade Nominal: 18 Ah (C20h); 

A CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas 
baterias, deverá se responsabilizar pelo recolhimento e 
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, 
em quantidade equivalente ao fornecimento,a serem 
recolhidas no mesmo ato do fornecimento e no mesmo 
local; 

Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 

A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada 
em até 03 dias úteis, contados a partir do contato e 
diagnóstico; 

Garantia do fabricante: 12meses. 

2 Bateria do tipo selada VRLA/AGM; 

Para uso em equipamento no-break/UPS; 

Deve ser homologada pela Anatel; 

Tensão Nominal: 12V; 

Capacidade Nominal: 26 Ah (C20h); 

AA CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas 
baterias, deverá se responsabilizar pelo recolhimento e 
descarte adequado das substituídas, independente do 
tipo, em 
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   quantidade equivalente ao fornecimento, a serem recolhidas no 

mesmo ato do fornecimento e no mesmo local; 

Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 

A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em 
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 

Garantia do fabricante: 12 meses. 

 

3 Bateria do tipo selada VRLA/AGM; 

Para uso em equipamento no-break/UPS; 

Deve ser homologada pela Anatel; 

Tensão Nominal:12V; 

Capacidade Nominal:45Ah(C20h); 

A CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas 
baterias, deverá se responsabilizar pelo recolhimento e 
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, em 
quantidade equivalente ao fornecimento, a serem recolhidas 
no mesmo ato do fornecimento e no mesmo local; 

Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 

A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em 
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 

Garantia do fabricante: 12 meses. 

 

4 Bateria do tipo selada VRLA/AGM; 

Para uso em equipamento no-break/UPS; 

Deve ser homologada pela Anatel; 

Tensão Nominal:12V; 

Capacidade Nominal:65Ah(C20h); 

A CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas 
baterias, deverá se responsabilizar pelo recolhimento e 
descarte adequado das substituídas, independente do tipo, em 
quantidade equivalente ao fornecimento, a serem recolhidas 
no mesmo ato do fornecimento e no mesmo local; 

Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 

A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em 
até 03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 

Garantia do fabricante: 12 meses. 

 

4.Valor 
estimado de 
aquisição 

 
A cargo da SEIC 

5.Justificativa Os no-breaks de grande porte que fornecem a alimentação elétrica 
necessária para os data centers e os cartórios eleitorais de Arapiraca, 
Palmeira dos Índios e União dos Palmares, demandam a substituição 
periódica de baterias,  além dos eventuais trocas devido a problemas 
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  causados por oscilações elétricas. Data a importância crítica de tais 

ambientes de TIC, a pretendida. 
6.Prazo de 
entrega 

O prazo máximo para entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e 
cinco) diascorridos após o recebimento da nota de Empenho. 

7. Adjudicação  
Por item 

8. Classificação  
orçamentária 

 
A ser preenchido pelo setor competente. 

9. Local de 
entrega 

Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: 
AvenidaMenino Marcelo Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046–000, Tel: (82) 2122-7700, Horário: segunda a quinta-feira 
das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30às13h30. 

 
10.Unidadefi
scalizadora 

 
SEGI/COINF/STI 

 
11.Gestão
contratual 

 
SEGEC/COMAP/SAD 

 

Maceió-AL, 02 de agosto de 2021. 
 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto 
Coordenador de Infraestrutura 

 

Cristino Hermano de Bulhões 
Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura 

 
 

De acordo, 
 

Carlos Henrique Tavares Méro 

Secretário de Tecnologia da Informação 
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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. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

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

 

Processo nº 0005555-59.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2021 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 
CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para aquisição dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 52/2021, nos termos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 52/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de 45 (quarenta e cinco) dias 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

QUANT. MÍNIMA A 
SER ADQUIRIDA 

VALOR UNITÁRIO 
 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento 
equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa. 

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

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

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

a)Fornecer o(s) material (s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar assistência técnica local em Maceió/AL; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de 
Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, 
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o 
ônus decorrente; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Edital; 

h) Fornecer materiais cuja garantia do fabricante seja, minimamente, de 12 
meses. 

i)            Responsabilizar-se, ao fornecer novos materiais, pelo recolhimento e 
descarte adequado dos materiais substituídos, independente do tipo, em quantidade 
equivalente ao fornecimento, a serem recolhidos no mesmo ato do fornecimento e no 
mesmo local. 

j)          Realizar a substituição de bateria com defeito em até 03 dias úteis, contados 
a partir do contato e diagnóstico; 
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k)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, 
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

l)            Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração 
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividade da garantia técnica; 

n)        Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
o) 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; 
 
p)       Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
q)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1.  Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700, em seu respectivo horário de 
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30. 
 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

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

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

6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
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aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

Edital do PE nº 52/2021 (0952743)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 135



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 

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

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 43 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021

 

PROCESSO Nº: 0005555-59.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 20 de outubro de 2021

Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de
baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019,
pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
21/06/1993 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. Aplica-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, 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 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
 
1 - DO OBJETO.
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1.1.           O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para
aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL,
instalados nos Data Centers e em cartórios eleitorais, conforme
especificações descritas no Anexo I deste edital.
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
 
2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
 
2.2.           A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL.
 
2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral a contratar, exceto quanto ao quantitativo constante no subitem 2.4,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
2.3.1.      O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
 
2.4.             Para fins de entrega imediata, a quantidade dos materiais, objeto
deste edital, está indicada na tabela a seguir:
 

Item Qtd Entrega Imediata

01 – Bateria 18 Ah 32

02 – Bateria 26 Ah 32

03 – Bateria 45 Ah 56

04 – Bateria 65 Ah 12

 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA E DA GARANTIA
 
3.1.           O prazo máximo para entrega dos materiais é de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota de
empenho ou documento equivalente.
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3.2            O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, 12 (doze)
meses.
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
         4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

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

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
4 .5 . A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
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dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema.
6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário de cada item ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;
7.2.    Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
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encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando
participarem de licitações públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.

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

 
8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item
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ofertado.
 
8.6.    Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser
inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.11.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8 .1 3 .             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Edital 43 (0952748)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 145



8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

8. .         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

8. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

8.          O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor
de sua proposta.
8.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.22.1. no país;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

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

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,
na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176
da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art.
184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão
definidos na tabela a seguir:
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
REGISTRADA PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO

1 Bateria 18
Ah 96 R$ 297,90 (duzentos e noventa e

sete reais e noventa centavos);

2 Bateria 26
Ah 64 R$ 363,10 (trezentos e sessenta e

três reais e dez centavos);

3 Bateria 45
Ah 112 R$ 399,16 (trezentos e noventa e

nove reais e dezesseis centavos);

4 Bateria 65
Ah 24 R$ 704,02 (setecentos e quatro

reais e dois centavos).

 
9.3.1.1 Os preços máximos mencionados na tabela acima, de modo algum
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.
 
9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

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

9. 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.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 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.

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor, conforme disposto no item 8.24.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
10 – DA HABILITAÇÃO.
 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
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10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6.                         Havendo a necessidade de envio de documentos de
habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
 
10.7.           Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
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10.              Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.              Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
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Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
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seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição de cada item ofertado;
4. conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

11.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de
eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso
(art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
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11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 
12 - DOS RECURSOS.
 
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.         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
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licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
 
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
 
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.         Até 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 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até
dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à
data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
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15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
 
16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
 
16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
 
16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
 
16.3.1.     O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere
o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
 
16.3.2.    O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da convocação para assinatura do documento, em conformidade com o
previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
 
16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº
10.024/2019.
 
16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
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nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
 
16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
16.12.1.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12 será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
16.12.2.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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a) por razão de interesse público; ou
 
b) a pedido do fornecedor.
 
16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
16.13.1.  O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação das mesmas.
 
16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
 
16.15.1.   Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o
órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
 
16.15.1.1.                      A manifestação do órgão gerenciador de que trata o
subitem acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o
ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração
pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
16.15.1.2.                      O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão
gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.
16.15.1.2.1.           A publicação supra deverá ser condição para autorização
para adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.
16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
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16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata, conforme subitem 16.15.
 
17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de
Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es)
designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da
proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está
vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais; e

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o contraditório e ampla defesa.
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
18.1.       São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do
objeto registrado a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item
16.15.
 
18.2 .       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
a)Fornecer o(s) material (s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na
Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em
português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

3. Disponibilizar assistência técnica local em Maceió/AL;
4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
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Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações
cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Edital;

8. Fornecer materiais cuja garantia do fabricante seja, minimamente, de 12
meses.

9. Responsabilizar-se, ao fornecer novos materiais, pelo recolhimento e
descarte adequado dos materiais substituídos, independente do tipo, em
quantidade equivalente ao fornecimento, a serem recolhidos no mesmo
ato do fornecimento e no mesmo local.

10. Realizar a substituição de bateria com defeito em até 03 dias úteis,
contados a partir do contato e diagnóstico;

11. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente,
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução
do objeto;

12.   Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

13. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividade da garantia técnica;

n) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
 
o)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;
 
p )       Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
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q)        Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.
 
19 - DA PUBLICIDADE.
 
19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Menino Marcelo,
7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, telefone (82) 2122-7700,
em seu respectivo horário de funcionamento, de segunda a quinta-feira, das
13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30.
 
20.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo
de referência;
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
20.3.       O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
 
20.7.                    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo
de 10 (dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-
se às sanções administrativas previstas na Seção 21.
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21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
 

1. não assinar  a ata de registro de preços;

 

2. não entregar a documentação exigida no edital;

 

3. apresentar documentação falsa;

 

4. causar o atraso na execução do objeto;

 

5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. declarar informações falsas; e

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

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

 

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

 

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

 

4. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho.

 
21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.
 
21.4.2.     As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
serviço em atraso.
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21.4.4.            Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
21.4.5.     A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
 
21.4.6.           As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
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21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
 
21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
22- DO PAGAMENTO
 
22.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela unidade competente.
 
22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
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EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2021, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).
 
23.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
24.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
24.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
24.3.         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.
24.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.5.         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.
24.6.              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.
24.7.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
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público.
24.8.              Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
2 4 . 9 .           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
24.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
 
24.11.    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.
 
24.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
24.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
24.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
24.15.     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, 1º de outubro de 2021.
 
 
 

Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
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ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0952743. 

Em 01 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 01/10/2021, às 09:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952748 e o código CRC 6F874318.
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0305876-59.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no curso "Execução Previdenciária" - Turma 2, na modalidade a distância;
Contratado: Hermes Arrais Alencar (CPF nº 146.218.048-55); Valor Total: R$500,50
(quinhentos reais e cinquenta centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado
com o art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Andrea Dias Gomes de Kerbrie,
Diretora-Geral, em exercício; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0305871-37.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador, tutor e coordenador do curso "Execução Previdenciária" - Turma 2, na
modalidade a distância; Contratado: Ricardo de Castro Nascimento (CPF nº 085.300.398-
07); Valor Total: R$11.274,00 (onze mil duzentos e setenta e quatro reais); Fundamento
Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93;
Autorização: Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-Geral, em exercício; Ratificação:
Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0305878-29.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no curso "Execução Previdenciária" - Turma 2, na modalidade a distância;
Contratado: Lucas Rodrigues dos Santos Moraes de Araújo Lobianco (CPF nº 326.362.358-
33); Valor Total: R$258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais); Fundamento Legal: Artigo
25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Andrea
Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-Geral, em exercício; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia
Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0305873-07.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
tutor do curso "Execução Previdenciária" - Turma 2, na modalidade a distância; Contratado:
Leonardo Vietri Alves de Godoi (CPF nº 258.897.768-51); Valor Total: R$2.761,00 (dois mil
setecentos e sessenta e um reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com
o art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Andrea Dias Gomes de Kerbrie,
Diretora-Geral, em exercício; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0279334-04.2021.4.03.8000; Objeto: Aquisição de munições 9 MMLGR
Treina - NTA e 9MMLGR+P+ EXPO 115GR BONDED A; Contratada: Companhia Brasileira de
Cartuchos (CNPJ nº 57.494.031/0001-63); Valor Total: R$257.640,00 (duzentos e cinquenta
e sete mil seiscentos e quarenta reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-Geral, em exercício;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0305875-74.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no curso "Execução Previdenciária" - Turma 2, na modalidade a distância;
Contratado: Rodrigo Zacharias (CPF nº 128.976.968-00); Valor Total: R$286,00 (duzentos e
oitenta e seis reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13,
inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-Geral,
em exercício; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0305874-89.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formadora no curso "Execução Previdenciária" - Turma 2, na modalidade a distância;
Contratada: Márcia Hoffmann do Amaral e Silva Turri (CPF nº 125.566.468-10); Valor Total:
R$300,00 (trezentos reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art.
13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-
Geral, em exercício; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público o preço
registrado no Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está
disponível na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e ç o s .

. Processo nº 0269690-37.2021.4.03.8000

. Pregão Eletrônico nº 011/2021-RP

. Ata de Registro de Preços n.º 12.027.10.2021

. Validade: 20/09/2022

. Fornecedor: ENOQUE INFORMÁTICA LTDA. (CNPJ nº 16.677.622/0001-99)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição Preço R$

. 01 Consultoria especializada para prestação de serviço de auditoria externa de
segurança (teste de invasão ou Pentest) em aplicações, serviços,
infraestrutura e demais ativos de tecnologia da informação.

55,00 / hora

São Paulo-SP, 27 de setembro de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º 192/98 e de acordo
com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público o preço registrado no Sistema de Registro de
Preços, conforme descrição abaixo. A ata está disponível na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e ç o s .
. Processo nº 0139563-11.2021.4.03.8000
. Pregão Eletrônico nº 007/2021-RP
. Ata de Registro de Preços n.º 12.026.10.2021
. Validade: 08/09/2022
. Fornecedor: DACORP TECNOLOGIA LTDA (CNPJ nº 10.668.590/0001-89)
. Classificação: 1º lugar
. Item Descrição Preço R$
. 01 Software ERWIN Data Modeler Workgroup Edition Concurrent User License,

Product plus 3 years Enterprise Maintenance, abrangendo atualização, suporte
técnico e manutenção (preventiva, corretiva e evolutiva) pelo período de 36
meses.

130.500,00 / licença

São Paulo, 22 de setembro de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

PROCESSO SEI Nº 0271239-82.2021.4.03.8000.
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portarias nº 5.187/2021,

tendo em vista a análise da Comissão Permanente de Documentação para Habilitação e da
Divisão de Arquitetura e Engenharia quanto a análise da Documentação (Envelope nº 1) da
Tomada de Preços n.º 001/2021, para 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, torna público
que as empresas Gomap Engenharia e Construções Eireli e Polican Engenharia e
Impermeabilizações Ltda. foram declaradas habilitadas.

Caso não haja interposição de recurso, a sessão de abertura do envelope nº 02,
contendo a Proposta Comercial, dar-se-á às 14h00 do dia 15/10/2021.

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2021.
SILVIA DE VIDI

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 35/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 35/2021
(Processo Administrativo Virtual SEI nº 0005682-71.2021.4.05.7000) - contratação de
empresa para o fornecimento de materiais de consumo odontológico (Pedido 3) para o
Tribunal Regional Federal da 5ª Região - restou deserto pela ausência de interessados.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 01/10/2021) 090031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 7547-32.2021.4.05. Objeto: Aquisição de estabilizadores de tensão de 1kVA e
de 2kVA, frigobares, aparelhos telefônicos analógicos, bebedouros, ventiladores, televisores
e fornos de micro-ondas, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens
Licitados: 16. Edital: 04/10/2021 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/90031-5-00039-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 04/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/10/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de
divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/10/2021) 90031-00001-2021NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n° 22/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: ZÊNITE INFORMAÇÃO
E CONSULTORIA S/A. CNPJ n°86.781.069/0001-15. Objeto: Serviços de consultoria técnica,
por meio das ferramentas Zênite Fácil e Orientação por Escrito em Licitações e Contratos,
para auxiliar as contratações públicas efetuadas no âmbito da Justiça Federal da 5ªRegião.
PAV n°0006764-40.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Fundamento Legal: art. 25, inc. II, c/c o art. 13,
inc. III, e ainda, o art. 26, II, III, da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores. Valor: R$
27.355,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). Recursos Orçamentários:
PTRES n°168455; ED n°339035; NE n°505/2021 de 20/09/2021, na modalidade ordinário,
no valor de 27.355,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). Vigência: 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 27/09/2021.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Hilda
Victoria Dernys Carrasco Chiaretto representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0002015-30.2021.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 16/2021. Contratante:
TRE/AC. Contratada: PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n.º
02.213.325/0004-20. Objeto: Fornecimento de Appliance de Backup em disco e em fita,
para atender às necessidades de proteção de dados do Tribunal Regional Eleitoral do Acre,
incluindo instalação, configuração, treinamento (hands-on) e garantia. Valor: R$ 197.000,00
(cento e noventa e sete mil). Período de Vigência: data da publicação do seu extrato no
Diário Oficial da União à data do encerramento da vigência da garantia estipulada na
cláusula 10.1 do Contrato (60 meses). Dotação orçamentária: Ação - 20GP; Natureza da
Despesa - 44.90.52.35; Plano Interno - INV EQUTIC. Fundamento Legal: Leis n.º
10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de Assinatura: 29/09/2021. Signatários: Rosana
Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC e Breno José de Araújo Tavares,
representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005555-59.2021. Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias
para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em
cartórios eleitorais.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 04/10/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00052-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 04/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
20/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em substituição

(SIASGnet - 01/10/2021) 70011-00001-2020NE000032
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 04/10/2021, às 16:37, 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
0953957 e o código CRC 9628EBD9.

0005555-59.2021.6.02.8000 0953957v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
Sr. Coordenador COINF
 
Solicito o pronunciamento de V.Sª quanto ao

pedido de esclareciemento evento sei nº0954449.
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/10/2021, às 13:57, 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
0954459 e o código CRC 770B7827.

0005555-59.2021.6.02.8000 0954459v1
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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 PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0954459, cumpre-

me esclarecer que a regra será a de executar a entrega das
baterias anteriores, a partir do segundo
fornecimento, justifico, as baterias já existentes estão
internas em equipamentos no-break, com o primeiro
fornecimento, estas serão substituídas e serão entregues no
segundo fornecimento e assim por diante.

Noutras palavras:
 
1º fornecimento  >> não haverá baterias para

recolher, salvo se possa o fornecedor aguardar o processo de
troca nos equipamentos;

2º fornecimento >> haverá baterias por recolher
que derivadas do 1º fornecimento e assim por diante.

 
 

Cordialmente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/10/2021, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954553 e o código CRC 83A9E31A.
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hE[CBbED:\ZD:DbD[C@ED:CfC[BZkdv@beZD:]vkdCfYem\@bZ:C:wxb\Z:\C:@CBeyBbZ̀c:hC@:eZ@Z:E:BC\C:\C:EDDbD[z]ebE:[{e]beE
Ed[ZBbuE\E:ACfZD:gEhBbeE][CD:C:b@AZB[E\ZBCD:\CDDCD:ABZ\d[ZDc:\ClCBiZ:BCeChCB:\ZD:dDdmBbZD:ED:Abf̂ED:C:hE[CBbED:dDE\EDc
BCDACb[E]\Z:Z:@CD@Z:ABb]evAbZ:E[blZc:DC]\Z:gEedf[E[blE:E:BCeCA|iZ:\C:Zd[BED:@EBeEDc:AEBE:BCAEDDC:EZD:BCDACe[blZD
gEhBbeE][CD:Zd:b@AZB[E\ZBCDV:LEDZ:Db@c:ED:hE[CBbED:dDE\ED:CD[EBiZ:\bDAZ]vlCbD:AEBE:BC[bBE\E:]E:C][BCaE:\ED:]ZlED:Zd:C@
@Z@C][Z:AZD[CBbZB:EAwD:b]D[EfE|iZ:C:DZh:BCkdbDb|iZ:\E:E\@b]bD[BE|iZ:AyhfbeEn:}BbDE@ZD:E:b@AZB[~]ebE:\CD[C:CDefEBCeb@C][Z
kdCc:eEDZ:E:BCDAZD[E:gZB:AZDb[blEc:ACB@b[C:d@:\CDeZ][Z:E\bebZ]Ef:\C:85�:]E:gEDC:\C:fE]eCD:aCBE]\Z:CeZ]Z@bE:EZ:CBmBbZ
AyhfbeZV:YY:}ElZB:EedDEB:BCeChb@C][Z:J[C]ebZDE@C][Cc:�bZlE]E:�EbadCB:o?OJGRJI?QRM:o?:qHLHRJSsM:=8:<5>9Y�XXX:7:=8
WW85WY6XXX

'
�.*�,-

Certidão PUBLICAÇÃO COMPRASNET REQUERIMENTO ESCLARECIMENTO (0961996)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 186



���������������� �		
����������
�����	������
������
������������	������������������
��������� �!!!"#�$	��%"
�������&'&��

�		
����������
�����	������
������
������������	������������������
��������� �!!!"#�$	��%"
�������&'&�� ���

(

(

)*+,-+./0123413515464278979:
6
;<=>?=@A6BA6CDEBAB<6B<6@E3B<FADBAD@<6@;<3AG6H=IJ6>IKLMKNIMO6<P6QRKSTUM6QM6BKVWQXYM6>;<Z61[2992[O6X\PWIK]PK
KVX̂QIKXKI6_\K6Q6IKLIQ6VKÌ6Q6aK6KbKX\RQI6Q6KSRIKLQ6aQV6cQRKINQV6QSRKINMIKVO6Q6WQIRNI6aM6VKL\SaM6dMISKXNPKSRMO6e\VRNdNXMO6QV
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Rua Lazar Segall, 739 – Bairro Vila Assis Brasil – Mauá - SP 

Fones – (11) 2375-7633 – (11) 3458-4298 

 www.upstecnologia.com.br  

 

Soluções para Nobreaks, Geradores e 

Instalações Elétricas 

PROPOSTA COMERCIAL 

 
DADOS DA PROPONENTE: 
Razão Social: UPS Tecnologia Ltda.  

CNPJ: 11.385.452/0001-55  IE: 442.122.108.111  Inscrição Municipal: 38263 

Endereço: Rua Lazar Segall, n° 739    Bairro: Vila Assis Brasil 

Cidade: Mauá    UF: SP  CEP: 09.370-700 

Telefone Comercial: (11) 2375-7633 / (11) 3458-4298    

E-mail: licitacao@upstecnologia.com.br  / marcio@upstecnologia.com.br / thais@upstecnologia.com.br 

Site: www.upstecnologia.com.br   

DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO: 
Nome: Márcio Rodrigues de Oliveira    CPF: 288.438.458-88 

RG: 33.485.807-7 SSP/SP     Cargo: Diretor 

DADOS BANCÁRIOS DO LICITANTE: 
Banco: Banco do Brasil  Agência: 0681-5  Conta Corrente: 61336-3 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL  

2 

Bateria do tipo selada VRLA/AGM; 
Para uso em equipamento no-break/UPS; 
Deve ser homologada pela Anatel; 
Tensão Nominal: 12V; 
Capacidade Nominal: 26 Ah (C20h); 
A CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas baterias, 
deverá se responsabilizar pelo recolhimento e descarte adequado 
das substituídas, independentemente do tipo, em quantidade 
equivalente ao fornecimento, a serem recolhidas no mesmo ato 
do fornecimento e no mesmo local; 
Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 
A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em até 
03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 
Garantia do fabricante: 24 meses. 

64 Un. 
FREEDOM 

DF-300 
R$ 270,00 R$ 17.280,00 

3 

Bateria do tipo selada VRLA/AGM; 
Para uso em equipamento no-break/UPS; 
Deve ser homologada pela Anatel; 
Tensão Nominal:12V; 
Capacidade Nominal:45Ah (C20h); 
A CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas baterias, 
deverá se responsabilizar pelo recolhimento e descarte adequado 
das substituídas, independentemente do tipo, em quantidade 
equivalente ao fornecimento, a serem recolhidas no mesmo ato 
do fornecimento e no mesmo local; 
Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 
A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em até 
03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 
Garantia do fabricante: 24 meses. 

112 Un. FREEDOM 
DF-700 

R$ 350,00 R$ 39.200,00 
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Rua Lazar Segall, 739 – Bairro Vila Assis Brasil – Mauá - SP 

Fones – (11) 2375-7633 – (11) 3458-4298 

 www.upstecnologia.com.br  

 

Soluções para Nobreaks, Geradores e 

Instalações Elétricas 

4 

Bateria do tipo selada VRLA/AGM; 
Para uso em equipamento no-break/UPS; 
Deve ser homologada pela Anatel; 
Tensão Nominal:12V; 
Capacidade Nominal:65Ah (C20h); 
A CONTRATANTE ao realizar o fornecimento das novas baterias, 
deverá se responsabilizar pelo recolhimento e descarte adequado 
das substituídas, independentemente do tipo, em quantidade 
equivalente ao fornecimento, a serem recolhidas no mesmo ato 
do fornecimento e no mesmo local; 
Deve ter assistência técnica local em Maceió/AL; 
A substituição de bateria com defeito deverá ser realizada em até 
03 dias úteis, contados a partir do contato e diagnóstico; 
Garantia do fabricante: 24 meses 

24 Un. FREEDOM 
DF-1000 R$ 450,00 R$ 10.800,00 

      

 
Valor total da proposta: R$ 67.280,00 (Sessenta e sete mil e duzentos e oitenta reais) 
Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias. 
Prazo de entrega/execução: 45 (Quarenta e cinco) dias. 
Endereço da assistência técnica em Maceió: A M Distribuidora de Baterias Ltda - Rua Guilherme Rogato, 
111 - Trapiche da Barra. 
 
 

Mauá, 20 de outubro de 2021. 

 

 

_________________________________________ 
UPS Tecnologia Ltda 

Pedro Henrique Domingues Gamba 
CPF: 455.005.868-40 

Procurador 

PEDRO HENRIQUE 

DOMINGUES 

GAMBA:45500586840

Assinado de forma digital por PEDRO 

HENRIQUE DOMINGUES 

GAMBA:45500586840 

Dados: 2021.10.20 15:28:01 -03'00'

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 189



República Federativa do Brasil 

Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº 01216-07-03962
Validade: Indeterminada

Emissão: 02/09/2020

Fabricante: 

CNPJ:01.376.079/0001-12 
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA. 

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 1093, emitido pelo FUNDACAO
CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD.. Esta homologação é expedida em nome do fabricante aqui

identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de

telecomunicações.

Tipo - Categoria: 

Acumulador de Energia Chumbo-Ácido Estacionário (ventilado) - III-A

Modelo - Nome Comercial (s): 

DF300 /DF500 /DF700 /DF1000 /DF2000 /DF2500 /DF3000 /DF4000 /DF4001 /DF1500

Características técnicas básicas:

Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário ventiladas com eletrólito de ácido sulfúrico e separador de polietileno, em forma de envelope, com alta

resistência mecânica. 

Tensão nominal por monobloco: 12V. 

Capacidade de funcionamento por monobloco: 24Ah a 200Ah (regime de descarga de 10 horas @ 25ºC até a tensão final de 10,5V). 

Tecnologia laminada-estampada, para a produção das grades positivas. 

Regime de descarga: Média intensidade. 

Nome fantasia HELIAR FREEDOM. 

Observações 

Os modelos da famí lia FREEDOM serão comercializados adicionalmente com o nome de fantasia HELIAR FREEDOM.

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 04/02/2020 

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de

telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características

técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva 

Gerente de Certificação e Numeração
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TIPO DE PRODUTO / Type of Product: 
Acumulador de Energia Chumbo-Ácido Estacionário (Ventilado) 

 
MODELO / Model: 
Família FREEDOM 

 
FABRICANTE / Manufacturer:   

Clarios Energy Solutions Brasil Ltda.  
Av. Independência, nº2757, Eden  
18.103-000 - Sorocaba – SP 

 
SOLICITANTE / Applicant:   

Clarios Energy Solutions Brasil Ltda.  
Av. Independência, nº2757, Eden  
18.103-000 - Sorocaba – SP 
CNPJ: 01.376.079/0001-12 
 

_________________________________________ 

Péricles de Paiva Teles 
Gerente de Certificação / Certification Manager 

Emissão 21 de julho de 2020 

CERTIFICAÇÃO INICIAL 
Certification Date: 

31 de julho de 2007 

ACOMPANHAMENTO ATÉ  
Expiry Date: 

31 de julho de 2023 

O CPQD certifica que o produto descrito a seguir está em conformidade com os documentos normativos indicados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 191



‘   

 

1093 

2/3 

Unidades Fabris / Manufacturer Units: 
Clarios Energy Solutions Brasil Ltda.  
Av. Independência, nº2757, Eden  
18.103-000 - Sorocaba – SP 
 

Documentos normativos/ Technical Standards: 
Ato n° 451/2018 - Requisitos técnicos e procedimentos de ensaio aplicáveis à avaliação 
da conformidade de acumuladores de energia chumbo-ácido estacionários 
ventilados para aplicações específicas;  
 
Ato n° 1145/2017 - Novas Tabelas de Manutenção do Certificado de Homologação para 
Acumuladores, aprovadas pelo Ato Nº 1145, de 24 de fevereiro de 2017; 
 
Ato n° 1472/2019 - Aplicação de documentos normativos para o ensaio de “Análise do 
Eletrólito”; 
 
Requisitos técnicos e procedimentos de ensaios aplicáveis à certificação de produtos 
para telecomunicação de categoria III. 

 
Relatório de Conformidade / Report Number:  
PD.33.CR.EAA.1044A/CR-01-AA,  PD.33.CR.EAA.1044A/CR-02-AA,  
PD.33.CR.EAA.1044A/CR-03-AA,  PD.33.CR.EAA.1044A/CR-04-AA,  
PD.33.CR.EAA.1044A/CR-05-AA,  PD.33.CR.EAA.1044A/CR-05-AB,  

PD.33.CR.EAA.1044A/CR-06-AA, PD.33.CR.EAA.1044A/CR-07-AA. 
 

Laboratórios de ensaios e respectivos relatórios / Laboratory and Testing Reports 
Fundação CPqD: 
PD.33.11.25A.0152A/RE-01-AB,    PD.33.11.25A.0824A/RE-01-AA,  PD.33.14.21A.0037A/RE-01-AA, 

DOT-00510.RE.01-A,  DOT-10133.RE.01-B, DOT-10439.RE.01-B. 
 

Características técnicas e informações complementares do produto / Technical 

Comments and Additional Information: 

Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário ventilada com eletrólito de ácido 
sulfúrico e separador de polietileno, em forma de envelope, com alta resistência 

mecânica; 
Capacidade de funcionamento por monobloco: 24Ah a 200Ah (regime de descarga de 
10 horas @ 25ºC até a tensão final de 10,5V); 
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Tensão nominal por monobloco: 12V; 
Tecnologia laminada-estampada, para a produção das grades positivas; 

Regime de descarga: Média intensidade. 
 
A Família FREEDOM é composta dos seguintes os modelos: 

DF300, DF500, DF700, DF1000, DF1500, DF2000, DF2500, DF3000, DF4000 e DF4001; 
 
Os modelos da Família FREEDOM serão comercializados adicionalmente com o nome 

fantasia HELIAR FREEDOM. 
 

Observações / Remarks: 
O produto, objeto do certificado de conformidade está sujeito à comprovação 
periódica, quando aplicável; de que mantém as características originalmente 

certificadas e que o certificado deverá obter a homologação da Anatel, para fins de 
comercialização e uso, nos termos da regulamentação. 

 
Histórico da Revisão/ Revision history:  

Data da emissão Descrição 

31/07/2007 Emissão inicial, Inclusão de modelo DF1500,  

21/08/2009 Inclusão de modelo DF1500 

29/10/2010 

Inclusão no item características técnicas da “Tecnologia laminada-
estampada, para a produção das grades positivas”, inclusão de relatório 
de ensaios PD.33.11.25A.0824A/RE-01-AA e, inclusão de relatório de 
conformidade PD.33.CR.EAA.1044A/CR-03-AA, 

23/08/2012 
Atualização da certificação com alteração da razão social do 
solicitante/fabricante e inclusão da informação do novo nome fantasia 
das baterias HELIAR FREEDOM 

27/03/2017 
Adequação à resolução nº 602/2012 com a realização do Ciclo M1 de 
ensaios; Atualização de modelos pertencentes a família. 

27/03/2019 

Adequação à resolução nº 602/2012 com a realização do Ciclo M1 de 

ensaios; Atualização de modelos pertencentes a família. Correção na 

capacidade de funcionamento de: 30Ah a 240Ah para: 24Ah a 200Ah 

03/12/2019 

Atualização da certificação com alteração na Razão Social do solicitante, 

fabricante e unidade fabril, sem alteração do CNPJ. 

De: Johnson Controls PS do Brasil Ltda.  

Para: Clarios Energy Solutions Brasil Ltda 

21/07/2020 Acompanhamento periódico da certificação – Ciclo M2 
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FREEDOM BY HELIAR 

 

1. Introdução 

 

As baterias estacionárias FREEDOM BY HELIAR são fabricadas na 

planta da Clarios Energy Solutions Brasil Ltda na cidade de Sorocaba, 

interior do Estado de São Paulo, numa área de 600 mil metros quadrados. 

As baterias estacionárias FREEDOM BY HELIAR são produzidas com alto 

padrão de qualidade e respeito ao meio ambiente. São homologadas pela 

Anatel e Certificações ISO14001 e IATF16949.  

As baterias estacionárias FREEDOM BY HELIAR são projetadas de 

tal forma que, ao longo de sua vida útil, os efeitos da corrosão dos pólos 

e da expansão das placas não prejudiquem o seu desempenho bem como 

para suportar os esforços existentes durante seu transporte e manuseio, 

evitando derramamento de eletrólito. 

A bateria estacionária FREEDOM BY HELIAR é uma bateria selada 

ventilada e não necessita de reposição de água ou eletrólito. 

O período de garantia das baterias estacionária FREEDOM BY 

HELIAR é de dois (2) anos em condições normais de trabalho descrito 

neste manual técnico. 

 

1.1 Objetivo 

 

Este manual técnico tem como objetivo oferecer ao usuário noções 

básicas sobre o funcionamento, construção, dimensionamento e instalação 

das baterias chumbo-ácido estacionárias FREEDOM BY HELIAR, bem como 

instruções necessárias para operação e manutenção preventiva e corretiva 

das mesmas. 
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FREEDOM BY HELIAR 

1.2 Abrangência 

 

Este manual técnico aplica-se a bateria chumbo-ácido estacionária 

destinada a aplicações em: PABX; Sinalização; Energia Solar; Centrais 

telefônicas; Subestações elétricas; Centrais de computador (nobreak); 

Estações de telecomunicações de pequeno porte, etc. 

 

2. Aspectos construtivos, dimensionais e físicos 

 

2.1 Desenhos construtivos das estantes 

 

 Ver anexo 1 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-300 e DF500 

 Ver anexo 2 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-700 

 Ver anexo 3 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-1000 

 Ver anexo 4 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-1500 

 Ver anexo 5 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-2000 

 Ver anexo 6 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-2500 

 Ver anexo 7 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-3000 

 Ver anexo 8 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-4000 e DF4001 

 

  ATENÇÃO: As baterias FREEDOM BY HELIAR não são fornecidas 

com estantes. Em caso de interesse na compra de estante, entrar em 

contato com a equipe comercial. 
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FREEDOM BY HELIAR 

2.2 Características construtivas dos monoblocos 

 

2.2.1 Tampa 

 

Tampa de plástico polipropileno selada com sistema de labirinto, com 

grande superfície interna, permite que gotículas de eletrólito originadas na 

carga sejam condensadas em sua superfície e retorne às respectivas 

células, evitando escape de eletrólito para o exterior. 

 

2.2.2 Filtro anti-chamas 

 

Filtro anti-chamas: ou pastilha em material poroso que permite o 

escape de gases para fora da bateria e impede a penetração de chamas para 

o interior da bateria que pode ocasionar explosão. 

 

2.2.3 Grade 

 

Com liga de chumbo desenvolvida para ter alta resistência à corrosão 

e mínima perda de água da bateria durante a sua vida útil. A tecnologia de 

grade e liga faz com que a bateria FREEDOM BY HELIAR tenha menor perda 

de água. Design da grade radial e reforçado, que permite melhor condução 

de corrente e maior durabilidade. 

 

2.2.4 Eletrólito Fluido 

 

Diferentemente das baterias VRLA, as baterias FREEDOM BY 

HELIAR tem eletrólito em forma fluida, o que permite melhor dissipação 

térmica da bateria, conferindo vantagens em relação a baterias VRLA que 

são mais sensíveis a variação de temperatura. 
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FREEDOM BY HELIAR 

2.2.5 Solda Intercelular 

 

Solda TTP (Thruogh-the-partion) entre elementos com área de solda 

36% maior que baterias do mercado. Permite melhor condução de corrente 

e melhor eficiência elétrica da bateria em processo de carga e descarga. 

 

2.2.6 Placas 

 

Placas positivas e negativas espessas de alta densidade, constituídas 

de ligas de chumbo. 

 

2.2.7 Separador 

 

Separadores de polietileno, em formato de envelope, com alta 

resistência mecânica. 

 

2.2.8 Caixa e Tampa 

 

Caixa e tampa de polipropileno de alta resistência a impactos, com 

tampas seladas por fusão do material, sem possibilidade de apresentar 

vazamentos. 

 

2.2.9 Indicador de carga 

 

Indicador de carga* que permite imediata visualização das condições 

do estado de carga. 

 

2.2.10 Tipos de terminais 

 

DF300, DF500, DF700, DF1000, DF2500, DF3000 e DF4001: 

Terminal “L”, de chumbo; 
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FREEDOM BY HELIAR 

DF1500 e DF2000: rosqueados, de aço inoxidável (rosca de 3/8” 

16unc); 

DF 4000: Terminal DIN. 

 

2.2.11 Buchas 

 

Buchas fundidas com liga de chumbo. 

 

2.2.12 Acessórios 

 

As baterias FREEDOM BY HELIAR podem ser utilizadas com o Kit 

para canalização dos gases, porém este Kit não acompanha o produto. 
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FREEDOM BY HELIAR 

2.3 Características dimensionais dos monoblocos  

 

Tabela 2.3 – Características dimensionais dos monoblocos 

 
Para o peso admite-se uma tolerância de +/- 4%. 

 

2.4 Capacidades nominais por modelo dos monoblocos 

                        
Tabela 2.4 – Capacidade nominal por modelo 

 

 

C10

DF300 12 24,0

DF500 12 30,0

DF700 12 41,0

DF1000 12 54,0

DF1500 12 76,0

DF2000 12 94,0

DF2500 12 130,0

DF3000 12 156,0

DF4000 / DF4001 12 200,0

Capacidade @25ºC (Ah) / 
1,75VpeTensão 

Nominal (V)
Modelos
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FREEDOM BY HELIAR 

2.5 Características do monobloco 

 

Densidade dos elementos: 1,280g/cm3 (+10/-10 g/ cm3) @ 25°C. 

 

Tensão de flutuação: 13,5V +/- 0,3V @ 25°C. 

 

Tensão de circuito aberto: 12,7V a 12,9V @ 25°C. 

 

Tensão de recarga: 14,40 a 15,50 V +/- 0,1V @ 25°C. 

 

Tensão crítica: 13,00 +/- 0,1V @ 25°C.  

 

Compensação de temperatura  

 
Para cada 1°C acima de 25°C, subtrair 0,033V. 

Para cada 1°C abaixo de 25°C, adicionar 0,033V. 

 

3. Curvas e tabelas características

 

3.1 Tabelas de Capacidade versus o tempo de descarga 
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100 20 10 9 8 7 6 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 45 30 15

1,75 30,0 26,0 24,0 23,8 23,5 23,1 22,8 22,0 21,9 21,6 21,0 20,8 20,5 20,0 19,2 18,0 15,8 12,5 10,0

1,80 28,9 25,2 23,2 22,9 22,7 22,3 22,0 21,4 21,3 21,1 20,3 20,0 19,7 19,0 17,8 16,4 14,2 11,0 8,6

1,85 27,8 24,0 22,5 22,0 21,6 21,3 21,0 20,6 20,2 19,8 19,3 18,8 18,5 17,7 16,1 14,2 12,7 9,9 7,8

1,75 40,0 36,0 30,0 29,9 29,8 29,7 29,0 28,2 27,7 27,0 26,6 25,8 24,8 24,0 22,5 20,0 19,0 16,5 13,0

1,80 38,7 34,9 29,0 28,9 28,7 28,4 27,9 27,6 26,6 26,0 25,9 24,9 23,6 22,6 21,4 18,2 17,0 14,6 11,3

1,85 36,8 33,0 27,7 27,5 27,2 27,1 26,7 25,7 25,2 24,6 24,3 23,3 22,4 21,2 19,5 16,4 15,3 13,1 10,2

1,75 50,0 45,0 41,0 40,5 40,0 39,5 39,2 37,5 37,1 36,8 35,0 34,5 34,0 32,5 30,8 27,0 24,0 21,5 16,3

1,80 47,5 43,5 39,5 38,9 38,4 38,0 37,7 36,0 35,6 35,3 33,5 32,7 31,8 30,3 27,9 24,1 21,6 19,2 14,1

1,85 46,4 41,7 37,9 37,4 36,8 36,3 35,9 34,2 33,7 33,1 31,2 30,1 29,0 28,0 26,2 21,6 19,3 17,0 12,7

1,75 70,0 60,0 54,0 51,8 51,6 51,1 49,2 49,0 47,3 46,0 43,8 43,5 42,5 38,0 37,8 35,0 31,9 27,5 21,0

1,80 67,7 58,1 52,2 49,9 49,6 49,1 47,2 46,9 45,1 43,8 41,6 41,2 39,7 35,5 34,7 31,7 28,6 23,9 18,0

1,85 64,9 55,7 50,0 48,0 47,7 47,1 45,2 45,0 42,6 41,2 39,1 38,0 36,2 31,9 31,8 28,8 25,6 21,7 16,4

1,75 93,0 80,0 76,0 73,8 72,0 70,0 69,0 66,0 65,3 64,0 63,7 63,0 62,5 59,0 57,0 54,0 51,8 45,0 32,5

1,80 88,9 77,5 73,6 71,4 69,7 67,7 66,7 63,6 62,7 61,4 61,1 59,1 58,1 54,3 51,6 49,0 46,4 39,5 27,8

1,85 86,2 74,2 70,4 68,3 66,6 64,6 63,6 60,7 59,5 57,6 57,3 55,2 53,6 50,2 48,1 44,5 41,5 36,0 25,5

1,75 115,0 105,0 94,0 92,0 91,8 91,0 87,0 85,0 82,8 81,2 79,1 75,0 73,8 69,0 66,0 60,0 56,3 48,0 37,5

1,80 110,8 101,1 91,0 89,1 88,7 87,9 84,2 82,2 80,0 78,3 76,0 71,0 69,3 64,7 60,6 54,5 50,5 42,0 32,1

1,85 106,0 97,5 87,2 85,2 84,8 83,9 80,1 78,1 75,5 73,9 71,3 65,9 63,3 58,6 55,8 49,5 45,1 37,7 29,4

1,75 165,0 150,0 130,0 129,8 129,6 126,0 120,0 115,0 112,5 112,0 108,5 102,0 100,0 94,0 87,0 81,0 74,3 65,0 50,0

1,80 159,4 144,6 125,8 125,7 125,0 121,7 116,0 110,8 107,7 106,6 102,8 96,5 93,8 88,0 79,6 73,4 66,6 57,1 42,8

1,85 152,2 138,4 120,0 119,3 118,6 115,1 109,5 104,7 102,1 100,9 97,5 89,4 85,2 79,9 73,2 66,0 59,5 51,8 39,1

1,75 185,0 170,0 156,0 153,0 152,0 150,0 148,2 140,0 135,0 132,0 126,0 123,0 120,0 114,0 108,0 95,0 84,0 76,0 57,8

1,80 179,2 164,9 151,1 148,3 147,2 145,1 142,8 134,5 129,1 126,5 120,7 116,0 112,8 106,1 98,8 86,2 76,0 66,5 49,6

1,85 171,8 157,9 145,0 141,3 139,7 137,7 135,0 128,7 122,4 118,4 112,6 107,1 102,3 96,2 90,6 78,2 67,6 60,3 45,3

1,75 240,0 225,0 200,0 193,5 192,0 185,5 180,0 175,0 171,0 166,0 161,0 156,0 150,0 144,0 135,0 120,0 108,8 95,5 72,0

1,80 231,4 213,0 193,3 187,0 185,7 179,3 173,5 168,7 163,2 160,2 155,2 147,2 140,0 134,2 123,9 108,9 97,7 83,8 61,6

1,85 222,5 203,0 184,5 178,0 176,6 170,5 165,4 160,7 155,6 149,0 144,4 136,0 127,5 122,1 113,1 98,5 87,2 74,8 56,3

DF1500

DF1000

DF2000

DF2500

DF3000

DF4000 / DF4001

 C
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100 20 10 9 8 7 6 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 45 30 15

1,75 0,30 1,30 2,40 2,64 2,94 3,30 3,80 4,40 4,87 5,40 6,00 6,92 8,20 10,00 12,80 18,00 21,07 25,00 40,00

1,80 0,29 1,26 2,32 2,54 2,84 3,19 3,66 4,28 4,73 5,29 5,81 6,66 7,90 9,52 11,88 16,38 18,95 21,99 34,45

1,85 0,28 1,20 2,25 2,45 2,70 3,10 3,50 4,12 4,50 4,95 5,65 6,26 7,40 8,83 10,75 14,15 16,95 19,75 31,13

1,75 0,40 1,80 3,00 3,32 3,73 4,24 4,83 5,64 6,16 6,75 7,60 8,60 9,92 12,00 15,00 20,00 25,33 33,00 52,00

1,80 0,39 1,74 2,90 3,22 3,58 4,05 4,65 5,53 5,90 6,50 7,40 8,30 9,45 11,30 14,24 18,20 22,72 29,12 45,38

1,85 0,37 1,65 2,77 3,06 3,40 3,87 4,45 5,35 5,60 6,15 6,95 7,75 8,95 10,60 12,98 16,43 20,37 26,22 40,85

1,75 0,50 2,25 4,10 4,50 5,00 5,64 6,53 7,50 8,24 9,20 10,00 11,50 13,60 16,25 20,50 27,00 32,00 43,00 65,20

1,80 0,48 2,18 3,95 4,33 4,81 5,42 6,28 7,20 7,91 8,82 9,58 10,90 12,73 15,16 18,60 24,10 28,77 38,41 56,57

1,85 0,46 2,09 3,79 4,15 4,60 5,19 5,99 6,83 7,49 8,28 8,91 10,03 11,61 14,00 17,45 21,55 25,80 34,04 50,61

1,75 0,70 3,00 5,40 5,76 6,45 7,30 8,20 9,80 10,51 11,50 12,51 14,50 17,00 19,00 25,20 35,00 42,53 55,00 84,00

1,80 0,68 2,91 5,22 5,54 6,20 7,01 7,87 9,37 10,02 10,95 11,88 13,74 15,90 17,73 23,16 31,74 38,17 47,85 72,01

1,85 0,65 2,78 5,00 5,34 5,97 6,72 7,53 9,00 9,47 10,31 11,18 12,66 14,50 15,97 21,18 28,83 34,08 43,45 65,67

1,75 0,93 4,00 7,60 8,20 9,00 10,00 11,50 13,20 14,51 16,00 18,20 21,00 25,00 29,50 38,00 54,00 69,07 90,00 130,00

1,80 0,89 3,88 7,36 7,94 8,71 9,67 11,12 12,72 13,94 15,36 17,45 19,70 23,23 27,15 34,39 48,98 61,82 78,92 111,35

1,85 0,86 3,71 7,04 7,58 8,32 9,24 10,60 12,15 13,23 14,40 16,37 18,41 21,43 25,08 32,06 44,51 55,27 71,92 102,05

1,75 1,15 5,25 9,40 10,22 11,48 13,00 14,50 17,00 18,40 20,30 22,60 25,00 29,52 34,50 44,00 60,00 75,07 96,00 150,00

1,80 1,11 5,06 9,10 9,91 11,09 12,55 14,04 16,44 17,79 19,57 21,73 23,67 27,71 32,34 40,39 54,47 67,30 84,10 128,53

1,85 1,06 4,87 8,72 9,47 10,60 11,98 13,35 15,62 16,78 18,46 20,37 21,98 25,33 29,29 37,18 49,50 60,12 75,45 117,40

1,75 1,65 7,50 13,00 14,42 16,20 18,00 20,00 23,00 25,00 28,00 31,00 34,00 40,00 47,00 58,00 81,00 99,07 130,00 200,00

1,80 1,59 7,23 12,58 13,97 15,62 17,38 19,33 22,16 23,94 26,65 29,38 32,17 37,53 44,00 53,09 73,43 88,74 114,29 171,07

1,85 1,52 6,92 12,00 13,26 14,82 16,44 18,25 20,94 22,69 25,22 27,86 29,81 34,09 39,95 48,82 66,03 79,28 103,69 156,27

1,75 1,85 8,50 15,60 17,00 19,00 21,43 24,70 28,00 30,00 33,00 36,00 41,00 48,00 57,00 72,00 95,00 112,00 152,00 231,20

1,80 1,79 8,24 15,11 16,47 18,40 20,72 23,81 26,91 28,68 31,63 34,48 38,68 45,10 53,06 65,84 86,23 101,29 133,07 198,59

1,85 1,72 7,90 14,50 15,70 17,46 19,67 22,51 25,73 27,21 29,61 32,19 35,70 40,92 48,09 60,37 78,23 90,15 120,57 181,36

1,75 2,40 11,25 20,00 21,50 24,00 26,50 30,00 35,00 38,00 41,50 46,00 52,00 60,00 72,00 90,00 120,00 145,07 191,00 288,00

1,80 2,31 10,65 19,33 20,78 23,21 25,61 28,92 33,75 36,26 40,04 44,34 49,06 56,02 67,11 82,62 108,87 130,32 167,60 246,40

1,85 2,23 10,15 18,45 19,78 22,08 24,36 27,57 32,14 34,58 37,25 41,26 45,33 51,00 61,05 75,37 98,45 116,29 149,50 225,00
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100 20 10 9 8 7 6 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,75 0,5 0,25

1,75 360,00 312,00 288,00 285,60 282,00 277,20 273,60 264,00 262,80 259,20 252,00 249,00 246,00 240,00 230,40 216,00 189,6 150,0 120,0

1,80 347,16 302,11 278,32 274,79 272,68 267,87 263,75 256,94 255,54 253,69 244,08 239,72 236,87 228,51 213,90 196,52 170,6 131,9 103,4

1,85 333,88 287,97 270,30 264,33 259,38 255,87 252,35 247,35 242,93 237,39 231,37 225,35 221,89 211,92 193,52 169,80 152,6 118,5 93,4

1,75 480,00 432,00 360,00 358,80 357,60 356,40 348,00 338,40 332,40 324,00 319,20 309,60 297,60 288,00 270,00 240,00 228,0 198,0 144,0

1,80 464,67 418,71 348,43 346,24 344,05 340,57 334,72 331,77 318,70 312,14 310,98 298,64 283,56 271,14 256,32 218,40 204,5 174,7 125,7

1,85 442,10 396,23 332,68 330,45 326,51 324,94 320,13 308,20 302,23 295,17 291,79 279,09 268,37 254,42 233,70 197,17 183,3 157,3 113,1

1,75 600,00 540,00 492,00 486,00 480,00 474,00 470,40 450,00 445,20 441,60 420,00 414,00 408,00 390,00 369,00 324,00 288,0 251,0 187,5

1,80 570,42 522,10 474,59 467,18 461,30 455,52 451,89 431,87 426,99 423,51 402,36 392,37 381,96 363,87 334,77 289,24 258,9 224,2 162,7

1,85 556,68 500,95 454,90 448,27 442,05 436,05 431,14 410,06 404,63 397,21 374,40 361,10 348,42 336,08 314,09 258,65 231,6 199,4 147,3

1,75 840,00 720,00 648,00 621,60 619,20 613,20 590,40 588,00 567,60 552,00 525,60 522,00 510,00 456,00 453,60 420,00 344,5 297,0 226,8

1,80 812,58 697,23 626,92 598,55 595,32 589,07 566,34 562,37 540,95 525,49 498,83 494,70 476,94 425,54 416,95 380,90 309,2 258,4 194,4

1,85 779,31 668,32 599,95 576,23 573,00 564,61 542,18 539,77 511,36 494,92 469,73 455,70 434,93 383,25 381,23 345,97 276,1 234,6 177,3

1,75 1116,00 960,00 912,00 885,60 864,00 840,00 828,00 792,00 783,60 768,00 764,40 756,00 750,00 708,00 684,00 648,00 559,4 486,00 351,00

1,80 1067,31 930,43 883,35 856,98 835,82 812,39 800,49 763,08 752,67 737,15 732,91 709,37 696,80 651,67 619,09 587,80 500,8 426,17 300,64

1,85 1034,90 890,73 844,60 819,01 798,70 775,76 763,12 728,76 714,45 691,26 687,40 662,87 642,91 601,80 577,14 534,07 447,7 388,39 275,53

1,75 1380,00 1260,00 1128,00 1104,00 1101,60 1092,00 1044,00 1020,00 993,60 974,40 949,20 900,00 885,60 828,00 792,00 720,00 608,0 518,4 405,0

1,80 1329,09 1213,53 1092,13 1069,79 1064,58 1054,35 1010,69 986,33 960,39 939,58 912,55 852,09 831,33 776,18 727,09 653,58 545,1 454,1 347,0

1,85 1271,58 1169,51 1046,20 1022,27 1017,96 1006,34 961,46 937,29 906,16 886,25 855,43 791,35 759,98 702,93 669,23 594,02 487,0 407,4 317,0

1,75 1980,00 1800,00 1560,00 1557,60 1555,20 1512,00 1440,00 1380,00 1350,00 1344,00 1302,00 1224,00 1200,00 1128,00 1044,00 972,00 802,4 702,0 540,0

1,80 1912,31 1734,86 1509,51 1508,48 1499,56 1460,31 1391,94 1329,75 1292,73 1279,00 1233,76 1158,19 1126,00 1056,05 955,64 881,10 718,8 617,2 461,9

1,85 1826,03 1660,58 1440,03 1431,68 1422,76 1381,11 1313,94 1256,55 1225,53 1210,60 1170,16 1072,99 1022,80 958,85 878,84 792,30 642,2 553,7 421,9

1,75 2220,00 2040,00 1872,00 1836,00 1824,00 1800,00 1778,40 1680,00 1620,00 1584,00 1512,00 1476,00 1440,00 1368,00 1296,00 1140,00 907,2 820,8 624,2

1,80 2150,24 1978,38 1812,91 1779,12 1766,30 1740,65 1713,98 1614,56 1548,85 1518,04 1447,98 1392,51 1353,09 1273,37 1185,04 1034,70 820,4 718,6 536,2

1,85 2061,21 1895,33 1739,98 1695,30 1675,99 1652,32 1620,57 1543,84 1469,16 1421,04 1351,78 1285,23 1227,70 1154,10 1086,69 938,76 730,2 651,1 489,7

1,75 2880,00 2700,00 2400,00 2322,00 2304,00 2226,00 2160,00 2100,00 2052,00 1992,00 1932,00 1872,00 1800,00 1728,00 1620,00 1440,00 1175,0 1031,4 777,6

1,80 2777,28 2556,29 2319,35 2243,85 2227,84 2151,04 2082,23 2024,73 1957,83 1922,02 1862,08 1766,18 1680,53 1610,74 1487,10 1306,44 1055,6 905,0 665,3

1,85 2670,00 2436,00 2213,40 2136,00 2119,22 2046,00 1984,80 1928,40 1867,20 1788,00 1732,80 1632,00 1530,00 1465,20 1356,60 1181,40 942,0 807,3 607,5
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100 20 10 9 8 7 6 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 45 30 15

1,75 3,60 15,60 28,80 31,73 35,25 39,60 45,60 52,80 58,40 64,80 72,00 83,00 98,40 120,00 153,60 216,00 252,80 300,00 480,00

1,80 3,47 15,11 27,83 30,53 34,08 38,27 43,96 51,39 56,79 63,42 69,74 79,91 94,75 114,26 142,60 196,52 227,41 263,88 413,42

1,85 3,34 14,40 27,03 29,37 32,42 36,55 42,06 49,47 53,98 59,35 66,11 75,12 88,75 105,96 129,01 169,80 203,42 236,98 373,51

1,75 4,80 21,60 36,00 39,87 44,70 50,91 58,00 67,68 73,87 81,00 91,20 103,20 119,04 144,00 180,00 240,00 304,00 396,00 576,00

1,80 4,65 20,94 34,84 38,47 43,01 48,65 55,79 66,35 70,82 78,03 88,85 99,55 113,43 135,57 170,88 218,40 272,69 349,47 502,64

1,85 4,42 19,81 33,27 36,72 40,81 46,42 53,36 61,64 67,16 73,79 83,37 93,03 107,35 127,21 155,80 197,17 244,45 314,61 452,48

1,75 6,00 27,00 49,20 54,00 60,00 67,71 78,40 90,00 98,93 110,40 120,00 138,00 163,20 195,00 246,00 324,00 384,00 502,00 750,00

1,80 5,70 26,11 47,46 51,91 57,66 65,07 75,31 86,37 94,89 105,88 114,96 130,79 152,78 181,94 223,18 289,24 345,25 448,37 650,78

1,85 5,57 25,05 45,49 49,81 55,26 62,29 71,86 82,01 89,92 99,30 106,97 120,37 139,37 168,04 209,40 258,65 308,78 398,82 589,17

1,75 8,40 36,00 64,80 69,07 77,40 87,60 98,40 117,60 126,13 138,00 150,17 174,00 204,00 228,00 302,40 420,00 459,36 594,00 907,20

1,80 8,13 34,86 62,69 66,51 74,41 84,15 94,39 112,47 120,21 131,37 142,52 164,90 190,77 212,77 277,97 380,90 412,23 516,73 777,75

1,85 7,79 33,42 59,99 64,03 71,62 80,66 90,36 107,95 113,64 123,73 134,21 151,90 173,97 191,62 254,15 345,97 368,10 469,25 709,28

1,75 11,16 48,00 91,20 98,40 108,00 120,00 138,00 158,40 174,13 192,00 218,40 252,00 300,00 354,00 456,00 648,00 745,92 972,00 1404,00

1,80 10,67 46,52 88,34 95,22 104,48 116,06 133,41 152,62 167,26 184,29 209,40 236,46 278,72 325,84 412,73 587,80 667,70 852,34 1202,56

1,85 10,35 44,54 84,46 91,00 99,84 110,82 127,19 145,75 158,77 172,81 196,40 220,96 257,16 300,90 384,76 534,07 596,88 776,77 1102,13

1,75 13,80 63,00 112,80 122,67 137,70 156,00 174,00 204,00 220,80 243,60 271,20 300,00 354,24 414,00 528,00 720,00 810,72 1036,80 1620,00

1,80 13,29 60,68 109,21 118,87 133,07 150,62 168,45 197,27 213,42 234,90 260,73 284,03 332,53 388,09 484,72 653,58 726,82 908,24 1388,08

1,85 12,72 58,48 104,62 113,59 127,24 143,76 160,24 187,46 201,37 221,56 244,41 263,78 303,99 351,47 446,16 594,02 649,35 814,88 1267,93

1,75 19,80 90,00 156,00 173,07 194,40 216,00 240,00 276,00 300,00 336,00 372,00 408,00 480,00 564,00 696,00 972,00 1069,92 1404,00 2160,00

1,80 19,12 86,74 150,95 167,61 187,44 208,62 231,99 265,95 287,27 319,75 352,50 386,06 450,40 528,03 637,09 881,10 958,42 1234,35 1847,51

1,85 18,26 83,03 144,00 159,08 177,84 197,30 218,99 251,31 272,34 302,65 334,33 357,66 409,12 479,43 585,89 792,30 856,26 1107,47 1687,58

1,75 22,20 102,00 187,20 204,00 228,00 257,14 296,40 336,00 360,00 396,00 432,00 492,00 576,00 684,00 864,00 1140,00 1209,60 1641,60 2496,96

1,80 21,50 98,92 181,29 197,68 220,79 248,66 285,66 322,91 344,19 379,51 413,71 464,17 541,24 636,68 790,03 1034,70 1093,89 1437,18 2144,75

1,85 20,61 94,77 174,00 188,37 209,50 236,05 270,10 308,77 326,48 355,26 386,22 428,41 491,08 577,05 724,46 938,76 973,62 1302,15 1958,67

1,75 28,80 135,00 240,00 258,00 288,00 318,00 360,00 420,00 456,00 498,00 552,00 624,00 720,00 864,00 1080,00 1440,00 1566,72 2062,80 3110,40

1,80 27,77 127,81 231,94 249,32 278,48 307,29 347,04 404,95 435,07 480,50 532,02 588,73 672,21 805,37 991,40 1306,44 1407,46 1810,08 2661,12

1,85 26,70 121,80 221,34 237,33 264,90 292,29 330,80 385,68 414,93 447,00 495,09 544,00 612,00 732,60 904,40 1181,40 1255,97 1614,60 2430,00
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FREEDOM BY HELIAR 

3.2 Curva de Carga em função da tensão e corrente    

 

 Numa interrupção do fornecimento de energia, a bateria fornece 

corrente para a carga, após a normalização do sistema, a bateria 

descarregada requer uma recarga. A primeira fase corresponde a 80% da 

carga, é o momento onde a corrente permanece constante até atingir a 

tensão de carga. Na segunda fase temos a condição de tensão constante, 

que corresponde a 20% do restante da carga, a queda exponencial da 

corrente é caracterizada pelo controle do sistema DC. 

Os valores de corrente de carga para recarga com tensão constante 

podem estar atrelados ao PROJETO, porém de acordo com o valor da 

corrente adotada, considera-se a consulta com o fabricante. 

Recomende-se a utilização de no máximo de 0.20 x Cn, ou seja 20% 

da capacidade nominal: 

 

Corrente de Carga = 0.20 x Cn = 2 x I10 (A) 
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FREEDOM BY HELIAR 

3.3 Curva de carga na tensão de flutuação 

 

Na Tensão de flutuação o sistema de carga DC mantem a bateria 

carregada, em condições de uso caso haja interrompimento do 

fornecimento de energia elétrica. A carga de flutuação é necessária 

quando a tensão de flutuação for menor que (13,00 Volts) a tensão crítica. 

No gráfico pode-se observar as três fases correspondentes a tensão de 

carga, as fases 1 e 2 já foram comentadas no gráfico de recarga, a fase 

três corresponde a carga de flutuação, correspondente a uma tensão 

constante de flutuação sobre a bateria, com uma corrente inferior à 1 A. 

O sistema DC manterá essa condição de corrente e tensão garantindo 

que a bateria esteja 100% carregada. 

É recomendado ligar todas as baterias numa configuração paralela 

por 24 horas, antes de se fazer a ligação em série. Este processo vai  
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FREEDOM BY HELIAR 

equalizar todas as baterias e compensar a diferença de estado de 

carga em função da data de fabricação ou condições de armazenamento. 

 

3.4 Equação para a variação da capacidade em função da 

temperatura 

 𝑪𝟐𝟓 = 𝑪𝑻𝟏 +  𝑰(𝑻 − 𝟐𝟓) 

 

C25: capacidade corrigida para 25°C; 

CT: capacidade na temperatura T; 

 l: coeficiente de temperatura para a capacidade (0,006 para regimes 

de descarga maiores que 1 hora e 0,01 para regimes iguais ou menores a 1 

hora, ou outro valor indicado pelo fabricante); 

T: temperatura dos elementos em °C. 

 

Para regimes de descarga de até 5 horas, a temperatura (T) à 

considerar é a inicial. Para regimes superiores, considerar (T) como sendo 

a média aritmética das temperaturas obtidas no decorrer da descarga. 
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FREEDOM BY HELIAR 

3.5 Correção da tensão de flutuação em função da temperatura 

 

Quando utilizada em ambientes com temperaturas superiores ou 

inferiores a 25 °C, aplicar a correção da tensão de flutuação em função 

da temperatura. Para as baterias FREEDOM BY HELIAR aplica-se a 

compensação Linear, dentro de uma faixa de 15 a 50 °C conforme 

demonstrado no gráfico abaixo: 
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FREEDOM BY HELIAR 

3.6 Estado de carga em função da tensão de circuito aberto 

 DF300 – 24 Ah C10 @ 25 °C 

 

 DF500 – 30 Ah C10 @ 25 °C 
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FREEDOM BY HELIAR 

DF700 – 41 Ah C10 @ 25 °C 

 

   

DF1000 – 54 Ah C10 @ 25 °C 
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FREEDOM BY HELIAR 

DF1500 – 76 Ah C10 @ 25 °C 

 

DF2000 – 94 Ah C10 @ 25 °C 
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FREEDOM BY HELIAR 

DF2500 – 130 Ah C10 @ 25 °C 

 

DF3000 – 156 Ah C10 @ 25 °C 
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DF4000 / DF4001 – 200 Ah C10 @ 25 °C 

 

 

3.7 Curva com o Fator “k” para as tensões final de descarga de 

1,75 Vpe / 1,80 Vpe e 1,85 Vpe 

 

As curvas “K” apresentadas nesse manual, prevê para autonomia de 

1 a 20 horas. Para períodos acima de 20 horas, recomenda-se consultar 

a engenharia responsável pelo produto. 

 

 

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

12,60

12,80

13,00
10

0
95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

5 0

T
e

n
s

ão
 d

e
 C

ir
c

u
it

o
 A

b
er

to
 (

V
)

Estado de Carga (%)

ESTADO DE CARGA X TENSÃO CIRCUITO ABERTO

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 216



[Digite aqui] 

 

20 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 217



[Digite aqui] 

 

21 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 218



[Digite aqui] 

 

22 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 219



[Digite aqui] 

 

23 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 220



[Digite aqui] 

 

24 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 221



[Digite aqui] 

 

25 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 222



[Digite aqui] 

 

26 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 223



[Digite aqui] 

 

27 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 224



[Digite aqui] 

 

28 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 225



[Digite aqui] 

 

29 

 

FREEDOM BY HELIAR 

4. Desempenho e características 

 

4.1 Expectativa de vida em função da temperatura 

 

A curva abaixo ilustra o impacto da alta temperatura nas baterias 

estacionárias FREEDOM by HELIAR em relação a sua vida útil: 
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4.2 Autodescarga 

 

Na condição de altas temperaturas, a autodescarga aumenta. De 

acordo com o gráfico apresentado, a taxa dobra a cada 10°C. A 

autodescarga é fortemente influenciada pela presença de substâncias 

contaminantes no eletrólito. Por isso a pureza dos materiais utilizados na 

produção das baterias FREEDOM BY HELIAR é de vital importância para 

diminuir a autodescarga. 

 

 

4.3 Emissão de gases 

 

O volume de gás hidrogênio gerado pode ser calculado aplicando-se 

a seguinte equação: 

 𝑽 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟔𝟏𝟕 𝒍 𝒎𝒊𝒏 𝒙 𝑰 (𝑨) 

Onde: 

 

V = Volume de gás hidrogênio (litros / minuto (𝒍/min)) 

I = Corrente de Flutuação (A) 
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A equação pode ser aplicada para qualquer capacidade de bateria 

descrita nesse manual, visto que a corrente de flutuação está diretamente 

relacionada com a capacidade da bateria e a tensão de flutuação. 

Segue abaixo o exemplo aplicado para o modelo DF2000 (DF2000 

94Ah / 10 h / 1,75 VPE) utilizando uma tensão de flutuação de 13,50 Volts, 

para uma emissão de gás diária. O “n” demonstrado na formula representa 

o número de elementos presente no monobloco. 

 𝑽 = 𝒏 𝒙 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟔𝟏𝟕 𝒙 𝒍 𝒙 𝑪 

 𝑽 = 𝒏 𝒙 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟔𝟏𝟕 𝒙 𝒍𝒎𝒊𝒏 𝒙 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟔𝟔𝑨𝑨𝒉  𝒙 𝟗𝟒 𝑨𝒉 𝒙 𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒉   𝒙 𝟐𝟒 𝒉𝒅𝒊𝒂  

 𝑽 = 𝟔 𝒙 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟔𝟏𝟕 𝒙 𝒍𝒎𝒊𝒏 𝒙 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟔𝟔𝑨𝑨𝒉  𝒙 𝟗𝟒 𝑨𝒉 𝒙 𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒉   𝒙 𝟐𝟒 𝒉𝒅𝒊𝒂  

 𝑽 = 𝟏, 𝟔𝟒𝟓𝟐𝟕 𝒍/𝒅𝒊𝒂 

 

4.4 Reações químicas envolvidas 

  

A operação básica de uma célula é a produção de eletricidade durante 

o processo de descarga. Como o sistema é reversível, devemos 

contemplar a outra operação básica, a recarga da bateria, que é realizada 

por uma corrente elétrica externa pela qual os materiais são devolvidos 

ao seu estado inicial. 

 

Placa Positiva: 

 

PbO2(s) + 4H+  + 2 e-    Pb+2  + 2 H2O 

Pb+2 + SO4 
=  PbSO4(s) 
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Placa Negativa: 

 

Pb(s)   Pb+2  + 2 e- 

Pb+2 + SO4 
=  PbSO4(s 

 

Eletrólito: 

 

H2SO4  2H+   +  SO4 

 

Reação geral: 

 

Pb(s) + PbO2(s) + 2 H2SO4   2 PbSO4(s) + 2 H2O 
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4.5 Medidas ôhmicas internas e corrente de curto-circuito 

 

Tabela 4.5 – Resistencia Interna e Corrente de Curto Circuito 

 
 

5. Armazenamento e instalação

 

5.1 Recebimento e desembalagem 

 

Ao receber as baterias, inspecione as embalagens verificando se não 

houve qualquer dano durante o transporte, ao movimentar as baterias, 

tenha cuidado para não causar nenhum dano a bateria. 

Realize a desembalagem no lugar próximo ao local de instalação da 

bateria, verifique se não existe nenhum dano, e se as baterias se 

encontram com os polos terminais voltados para cima, verifique se todos 

os componentes que fazem parte do conjunto estão corretos. Nunca 

manuseie os elementos pelos polos terminais, a imposição de força nos 

polos poderá deslocar o bloco dentro do elemento com dano irreversível 

a bateria. As baterias não devem ser jogadas ou arrastadas.  

 

 

 

DF300 1333 9,00

DF500 1690 7,10

DF700 2222 5,40

DF1000 2400 5,00

DF1500 2609 4,60

DF2000 3429 3,50

DF2500 4615 2,60

DF3000 5000 2,40

DF4000 / DF4001 5455 2,20

Modelos Icc (A)
Resistencia 
Interna (mΩ)
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5.2 Armazenagem

 

 Não monte mais que 4 camadas de empilhamento; 

 Verifique a condição da carga da bateria medindo a tensão nos 

terminais. As baterias com tensão menor de 12,3 Volts devem ser 

carregadas antes de ser instaladas; 

 Temperatura elevada aumenta a taxa de autodescarga, podendo 

haver necessidade de recarga; 

 As baterias devem ser armazenadas sobre estrados de madeira 

(palete), na posição horizontal (nunca inclinadas ou deitadas), em lugar 

seco, sem incidência de raios solares e com temperatura entre 10 °C e 35 

°C; 

 As baterias devem ficar no máximo seis (6) meses em estoque. A 

bateria deverá ser carregada ou instalada no equipamento antes do fim deste 

período. O não cumprimento deste procedimento é prejudicial à vida e 

desempenho das baterias. 

 

5.3 Preparação do local de instalação 

 

 Verificar se o piso do local de instalação está limpo e seco; 

 Verificar se existe qualquer fonte de ignição presente no local, 

como por exemplo instalações elétricas desprovidas de proteções exigidas 

pelas normas de segurança; 

 Recomenda-se manter a temperatura do local de instalação entre 

23 a 25 °C, se a temperatura estiver fora dessa faixa, faz se necessário 

utilizar correção da tensão de flutuação em função da temperatura; 

 O local de instalação deverá ser ventilado, e de acordo com o 

projeto, podem haver dois tipos de ventilação: a natural, obtida pelo 

movimento de ar devido ao vento, e a artificial, gerada por meios mecânicos 

e capaz de possibilitar a exaustão de gases produzidos durante a carga; 

 As baterias deverão ser instaladas, sempre que possível, em locais 

afastados de fontes de calor ou livres da ação direta de raios solares, de 

forma a prevenir desequilíbrio de temperatura entre os monoblocos; 
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 Verificar se existe sinalização de segurança na sala conforme 

NR10, 20 e 26. 

  

5.4 Montagem da estante/gabinete 

   

 A montagem da estante/gabinete deverá ser executada de acordo 

com o projeto. Cabe ao responsável pela montagem checar o material após 

a desembalagem e verificar o projeto construtivo com o produto final; 

 Verifique o nivelamento da estante e corrija se necessário; 

 Fixe corretamente a estante no piso; 

 As estantes/gabinete serão fornecidas de acordo com o 

demonstrado no manual, projetos especiais requerem uma consulta com o 

fabricante; 

 Recomenda-se fazer um check list e verificar possíveis ausências 

de peças e se não há danos que impeçam de executar a montagem.  

 

5.5 Instalação da Baterias 

 

 Verifique se não há qualquer anormalidade na bateria, instale-a na 

estante/gabinete ou no local destinado; 

 Verifique se a disposição da bateria na estante/gabinete está de 

acordo com o projeto; 

 Avaliar se as fontes de ignição presente na sala estão em 

conformidade para a aplicação em atmosferas explosivas; 

 Antes de colocar as interligações, limpe com uma escova os 

terminais da bateria e conectores; 

 Primeiro interligue em série cada monobloco do banco de baterias 

de maneira correta e somente após conecte-as ao retificador, o qual deverá 

estar desligado; 

 Garanta que o polo positivo (+) da bateria seja conectado ao 

terminal positivo do retificador bem como o polo negativo ao negativo (-); 

 O torque de aperto adequado das interligações é de acordo com a 

tabela do item 5.7; 
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 Todas as ferramentas devem ser devidamente isoladas a fim de 

evitar a possibilidade de curtos-circuitos nas interligações; 

 Cuide para que durante a instalação os monoblocos não sejam 

virados com a tampa para baixo, pois poderá causar danos; 

 Medir a Tensão dos monoblocos e utilizando a curva de estado de 

carga do monobloco, ver item 3.6, caso necessário recarregar as baterias. 

Recomenda-se aplicar a carga de equalização se a tensão para o estado de 

carga estiver abaixo de 60%. 

 

5.6 Interconexões das baterias 

 

Conectores de interligação entre elementos, fabricados com cobre 

maleável totalmente isolado e projetados para conexão parafusada aos 

terminais das baterias. 

Terminais e conectores de interligação dimensionados para resistir a 

corrente máxima de curto circuito por no mínimo 60 segundos. 

Parafusos em aço inoxidável com roscas métricas em conformidade 

com os padrões ISO.  

 

ATENÇÃO: As baterias FREEDOM BY HELIAR não são fornecidas 

com interconexões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 233



[Digite aqui] 

 

37 

 

FREEDOM BY HELIAR 

5.7 Torque aplicável nos parafusos de interligação entre os 

monoblocos 

  
      Tabela 5.5 – Valores mínimo e máximo de Torque 

 

 

5.8 Precauções antes da instalação dos acumuladores 

 

Ao usar a bateria pela primeira vez, verifique se não há corrosão nas 

interligações, danos na caixa ou qualquer outro tipo de anormalidade. 

Verificado algum tipo de anormalidade, segregar a bateria. O uso 

inadequado pode causar vazamento de eletrólito ou explosão. 

Recarregar as baterias antes de usa-la após um longo período de 

armazenamento. 

 

5.9 Requisitos de segurança para o local de instalação do 

acumulador 

 

As áreas ou salas destinadas para os bancos de baterias possuem 

um risco de explosão. Dessa forma, devem ser alvo de cuidados especiais 

e qualquer interferência nas áreas e nos seus respectivos entornos, tais 

como instalações elétricas e manutenções, devem ser sistematicamente 

minimo máximo

DF300 9,0 11,0

DF500 9,0 11,0

DF700 9,0 11,0

DF1000 9,0 11,0

DF1500 13,6 20,3

DF2000 13,6 20,3

DF2500 9,0 11,0

DF3000 9,0 11,0

DF4000 / DF4001 9,0 11,0

Modelos
Torque (N.m)
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observados e os raios de segurança respeitados. O local de instalação 

deverá ser ventilado, e de acordo com o projeto, pode-se haver dois tipos 

de ventilação: a natural, obtida pelo movimento de ar devido ao vento e a 

artificial, gerada por meios mecânicos e capaz de possibilitar a exaustão 

de gases produzidos durante a carga.  

 

 Checar as condições climáticas da sala; 

 Checar as condições do piso da Instalação; 

 Os sistemas DC estão em funcionamento em perfeito estado; 

 As estantes/gabinete para instalação estão de acordo com o 

projeto e em condições de uso; 

  Checar o funcionamento do lava olhos e chuveiro de emergência 

antes de iniciar a Instalação; 

Garantir que as informações abaixo esteja presente no local de 

instalação das baterias. 
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6. Operação e manutenção preventiva

 

6.1 Tensão de Flutuação 

 

Tensão acima da tensão de circuito aberto, estabelecida para 

elemento carregado, acrescida apenas do necessário para compensar as 

perdas por autodescarga, mantendo o elemento carregado. Na tensão de 

flutuação, o sistema de carga DC mantem a bateria carregada em 

condições de uso caso haja interrompimento do fornecimento de energia.  

A seleção e a manutenção da tensão específica de carga e flutuação 

são essenciais para alcançar a vida útil e capacidade projetada da bateria. 

Se a tensão de carga e flutuação for muito alta causará crescimento 

acelerado e corrosão da placa reduzindo a vida útil da bateria. Se a tensão 

de carga e flutuação for muito baixa, a bateria não será mantida a plena 

carga, isto causará sulfatação das placas resultando na degradação da 

capacidade e redução da vida útil.   

As baterias estacionárias FREEDOM BY HELIAR podem ser 

mantidas à plena carga se permanentemente ligadas a uma fonte de 

carga de flutuação entre 13,2 e 13,8 Volts @ 25°C. 

 

6.2 Carga de Equalização

 

Carga aplicada para restabelecer a condição de plena carga em todos 

os monoblocos. A carga de equalização deve ser realizada com uma 

tensão maior de que a de flutuação (15,00 Volts). Esta carga tem a 

finalidade de homogeneizar o eletrólito e a equalização das tensões 

individuais entre os elementos da bateria. É necessário realizar uma carga 

de equalização nas baterias estacionarias FREEDOM BY HELIAR a cada 

seis meses. 

O valor da tensão de equalização e temperatura recomendada para 

as baterias estacionarias FREEDOM BY HELIAR está descrita no item 3.2 

deste manual técnico.  
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6.3 Ensaio para avaliação da capacidade

 

Para a realização do ensaio de capacidade deve-se seguir o 

procedimento detalhado abaixo: 

 Garantir que a bateria esteja em plena carga, conforme o método 

de carga descrito no item 3.2; 

 Realizar os ensaios de C10 ou C3, utilizando os valores de 

corrente de descarga de acordo com a tabela de capacidade e a tensão 

final;  

 Calcula-se a capacidade da bateria como a quantidade de carga 

elétrica em ampère-hora (Ah) que a bateria pode fornecer utilizando o 

valor da corrente de descarga até que a tensão atinja a tensão de corte. 

Calcular a capacidade final através do produto entre o tempo final e a 

corrente de descarga. 

 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐚𝐝𝐞 𝐀𝐡 =  𝐈 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐱 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐭é 𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐞 

 

Deve-se registrar a temperatura ambiente durante o ensaio de 

capacidade, se a média dos valores for diferente de 25 °C, deve-se aplicar 

a equação para a variação da capacidade em função da temperatura. 

 

6.4 Manutenção 

 

As baterias estacionárias FREEDOM BY HELIAR são livres de 

manutenção, porém recomenda-se executar alguns check-ups durante o 

período de aplicação. Abaixo segue um plano de manutenção com 

algumas recomendações. Esse plano de manutenção comtempla um 

plano mensal e um plano semestral. Esse plano de manutenção deve ser 

executado por equipes treinadas. 
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Fluxograma Plano de Manutenção 

 

 

Inspeção Mensal 

O que checar Como checar Especificado Correção 

 - Danos aparente  - Inspeção Visual 
 - Nenhum dano 

aparente  
 - Substituir o monobloco 

danificado 

 - Tempertura do local 
de aplicação 

 - Medir a temperatura 
do local de aplicação 
com um termometro  

- Ver item 4.1 

 - Confrontrar a temperatura da 
sala com a curva de Projecão 
de Vida Util. Caso necessario 
manter o local de instalação 

numa condição climatica 
favorável. 

 - Tensão total de 
Flutuação 

 - Checar a tensão 
total com o Voltímetro 

e confrontar com o 
valor informado 

13,5V +/- 0,3V @ 
25°C  x n (numero de 

blocos) 

 - Ajustar a tensão de flutuação 
x n (número de monoblocos) 

- Avaliar a calibração do 
Sistema DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como 
checar

Epecificado

Correção

O que checar
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Inspeção Semestral 

O que checar Como checar Especificado Correção 

Dano aparente Inspeção Visual Nenhum dano aparente Substituir o monobloco danificado 

Temperatura do local 
de aplicação 

Medir a temperatura do 
local de aplicação com 

um termômetro 
Ver item 4.1 

Confrontar a temperatura da sala 
com a curva de projeção de vida 
util. Caso necessário manter o 

local de instalação numa 
condição climática favorável. 

Temperatura nas 
conexões 

Medir a temperatura 
nas conexões 

 

Limpe a região afetada 
Caso necessário passe a escova 

de cerdas de latão. 
Aplicar o torque conforme 

indicado no item 5.7. 

Temperatura do 
Monobloco 

Medir a temperatura do 
monobloco com um 

termopar de superfície 
de contato. 

 

Confrontar a temperatura da sala 
com a curva de projeção de vida 
util. Caso necessário manter o 

local de instalação numa 
condição climática favorável. 

Tensão total de 
flutuação 

Checar a tensão total 
com o voltímetro e 

confrontar com o valor 
informado 

13,5V +/- 0,3V @ 25°C  
x n (número de blocos) 

Ajustar a tensão de flutuação x n 
(número de monoblocos) 

Avaliar a calibração do Sistema 
DC 

Tensão individual dos 
monoblocos 

Checar a tensão 
individual com o 

voltímetro e confrontar 
com o valor informado 

13,5V +/- 0,3V @ 25°C 
em flutuação 

Avaliar cabos e conexões 
mantendo a variação fora do 

especificado, substituir o 
monobloco. 

Visual 

Checar se há algum 
tipo de contaminação 

nas conexões 

 

Limpe a região afetada 
Caso necessário passe a escova 

de cerdas de latão. 

Verifique se há algum 
tipo de dano na 

estante/gabinete tais 
como oxidação, ou 

algum dano na 
estrutura. Checar os 

pés da estante/gabinete 

 

Realize o tratamento de 
prevenção contra oxidação. 

Realize a manutenção da região 
afetada ou substituir a 

estante/gabinete. Realize a leitura 
do nível da estante/gabinete 

Interligações 
Verificar as 

interconexões 
Ver item 5.7 

Aplicar o torque conforme 
indicado no item 5.7. 
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6.5 Manutenção: instrumentos e ferramentas

 

Instrumentos 

 
 Voltímetro 

 Alicate Amperímetro 

 Termômetro 

 
Ferramentas / Acessórios 

 
 Torquimetro 

 Conjunto de chaves isolada 

 Escova de cerdas de latão 

 Desengripante 

 Protetor de Polo 

 Luvas de Proteção 

 Solução de Bicarbonato 

 Panos para limpeza 

 

6.5.1 Equipamento de proteção individual do operador
 

Ao manusear as baterias, utilizar sempre os equipamentos de 

proteção individual, como óculos de proteção e luvas adequados. 

 
 
6.6 Saúde, Segurança e Meio Ambiente

 
Risco a saúde: O contato com os componentes químicos internos 

da bateria pode causar danos severos a saúde humana. 

 
 Riscos ao Meio Ambiente: A destinação inadequada pode poluir 

aguas e solos. 

 
Composição básica: Chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico. 

 
Procedimento para descarte: Ao final da vida útil da bateria, é 

necessário que a mesma seja devolvida ao revendedor ou a rede de 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 240



[Digite aqui] 

 

44 
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assistência técnica autorizada, que obrigatoriamente deverão recebê-la e 

repassá-la ao fabricante ou ao importador, para que possam dar a 

destinação ambientalmente adequada.  

(Resolução CONOMA n° 401 – 04/11/08, Art. 4º e Art.16 § III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta EMPRESA UPS ITENS 02 03 04 (0962721)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 241



[Digite aqui] 

 

45 

 

FREEDOM BY HELIAR 

 

ANEXO 1 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-300 e DF500 
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ANEXO 2 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-700 
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ANEXO 3 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-1000 
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ANEXO 4 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-1500 
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ANEXO 5 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-2000 
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ANEXO 6 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-2500 
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ANEXO 7 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-3000 
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ANEXO 8 - ESTANTE 1N1F P- 04 DF-4000 e DF4001 
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S.A.C. 0800-161644 

    

Jonhson Contrlos PS do Brasil LTDA. 

 Av. Independência, 2757 Sorocaba - SP 
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Bateria Estacionária
DF 300

Clarios
Avenida Independência, 2.757

Sorocaba - SP

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
0,3 1,3 2,4 2,6 2,9 3,3 3,8 4,4 4,9 5,4 6 7 8,2 10 12,8 18 21 25 40

HORAS MINUTOS
DESCARGA (A) A 25°C EM DIFERENTES REGIMES

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
30 26 24 23,8 23,5 23,1 22,8 22 21,9 21,6 21 21 20,5 20 19,2 18 15,8 12,5 10

HORAS MINUTOS

WATTS A 25°C

AMPÈRES-HORA A 25°C

10 h 24
20 h 26
100 h 30

Comprimento 175
Largura 175
Altura 175

8.9
12

7 mm

Características Elétricas

Terminal "L"
Diâmetro furo

Dimensões 
(mm)

Peso (Kg)
Tensão nominal (V)

Capacidade 
@ 25ºC (Ah)

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
4 16 29 32 35 40 46 53 58 65 72 84 98 120 154 216 253 300 480
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Bateria Estacionária
DF 700

Clarios
Avenida Independência, 2.757

Sorocaba - SP

DESCARGA (A) A 25°C EM DIFERENTES REGIMES

WATTS A 25°C

AMPÈRES-HORA A 25°C

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
0,5 2,3 4,1 4,5 5 5,6 6,5 7,5 8,2 9,2 10 11,5 13,6 16,3 21 27 32 43 65

HORAS MINUTOS

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
50 45 41 40,5 40 39,5 39,2 37,5 37,1 36,8 35 34,5 34 32,5 31,5 27 24 21,5 16,3

HORAS MINUTOS

10 h 41
20 h 45
100 h 50

Comprimento 210
Largura 175
Altura 175

12.3
12

7 mm

Características Elétricas

Terminal "L"
Diâmetro furo

Capacidade 
@ 25ºC (Ah)

Dimensões 
(mm)

Peso (Kg)
Tensão nominal (V)

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
6 27 49 54 60 68 78 90 99 110 120 138 163 195 252 324 384 502 750

HORAS MINUTO
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Bateria Estacionária
DF 1000

Clarios
Avenida Independência, 2.757

Sorocaba - SP

DESCARGA (A) A 25°C EM DIFERENTES REGIMES

WATTS A 25°C

AMPÈRES-HORA A 25°C

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
0,7 3 5,4 5,8 6,4 7,3 8,2 9,8 10,5 11,5 12,5 14,5 17 19 25,2 35 42,5 55 84

HORAS MINUTOS

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
70 60 54 51,8 51,6 51,1 49,2 49 47,3 46 43,8 43,5 42,5 38 37,8 35 31,9 27,5 21

HORAS MINUTOS

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
7 36 63 69 76 84 96 111 121 133 148 168 194 233 248 257 278 487 712

HORAS MINUTO

10 h 54
20 h 60
100 h 70

Comprimento 242
Largura 175
Altura 175

15
12

7 mm

Características Elétricas

Terminal "L"

Capacidade 
@ 25ºC (Ah)

Dimensões 
(mm)

Peso (Kg)
Tensão nominal (V)

Diâmetro furo

100hs 20hs 10hs 9hs 8hs 7hs 6hs 5hs 4,5hs 4hs 3,5hs 3hs 2,5hs 2hs 1,5hs 1h 45' 30' 15'
8 36 65 69 77 88 98 118 126 138 150 174 204 228 302 420 459 594 907

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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Sr. Coordenador COINF
 
Segue proposta para análise de conformidade

técnica do melhor  classificado, itens 02,03,04 Pregão
52/2021 TRE-AL, evento sei nº 0962721. 

Aguardo e agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 20/10/2021, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962722 e o código CRC 2DDDE7F4.

0005555-59.2021.6.02.8000 0962722v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Ao Pregoeiro
 
Senhor Pregoeiro,
 
Realizamos a análise dos aspectos técnicos da

proposta apresentada pela empresa UPS Tecnologia,
doc. 0962721, e ententemos que a mesma atende os requisitos
do Edital.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 20/10/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962774 e o código CRC 98D68418.

0005555-59.2021.6.02.8000 0962774v1
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Razão Social: NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICO ELETRO ELETRONICOS -EPP 

CNPJ n: 02.776.782/0001-80 – Empresa Optante pelo Simples Nacional 

Endereço: Rua Garça, nº 211, Com. 1 e 2 Bairro Prosperidade - São Caetano do Sul   Estado: São Paulo – SP 

Fone: 11 4118-4177  E-mail: licitacao@nobreak.net 

Para fins de Pagamento: 

Banco: BANCO DO BRASIL  Agência: 322-0   C/Corrente: 105251-9 

Objeto: Aquisição de baterias para nobreaks. 

(*) Concordamos com todas as especificações do Edital. 

 

ITEM Descrição Marca/Modelo UN. Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

01 Bateria recarregável, tipo selada VRLA (reguladas por válvulas) 

AGM, capacidade nominal: 18AH tensão nominal 12V.  

GETPOWER 

GP12-18S 

96 203,00 19.488,00 

VALOR TOTAL: R$: 19.488,00 

 

Assistência técnica: 
 

Eletroeletronica Service Maceió-AL   

 

Ranilson Raposo 

engenharia@eletroeletronicaservice.com.br  
(82) 3231 4384  (82) 9 9122 9028 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do Pregão. 
 

 

PRAZO DE ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias contados. 

PRAZO DE GARANTIA: 12 meses. 

 

São Caetano do Sul, 20 de outubro de 2021 

DANILLO GASPAR 

 

DANILLO 

GASPAR:31795371

838

Assinado de forma digital por 

DANILLO GASPAR:31795371838 

Dados: 2021.10.20 17:16:02 

-03'00'
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República Federativa do Brasil 

Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº 03677-14-08818
Validade: Indeterminada

Emissão: 29/06/2020

Requerente: 

CNPJ: 06.282.480/0001-07 
POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. 

Fabricante: 

LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED 

5TH FLOOR, XINBAOHUI BLDG., NANHAI BLVD., NANSHAN
SHENZHEN
CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 4109, emitido pelo FUNDACAO
CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD.. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui

identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de

telecomunicações.

Tipo - Categoria: 

Acumulador de Energia Chumbo-Ácido Estacionário (VRLA) - III-A

Modelo - Nome Comercial (s): 

LP12-40 - (GP12-40) /LP12-45 - (GP12-45) /LP12-55 - (GP12-55) /LP12-60 - (GP12-60) /LP12-65 - (GP12-65) /LP12-70 - (GP12-70) /LP12-90 - (GP12-90)
/LP12-100 - (GP12-100) /LP12-120 - (GP12-120) /LP12-135 - (GP12-135) /LP12-150 - (GP12-150) /LP12-180 - (GP12-180) /LP12-200 - (GP12-200) /LP12-24 -
(GP12-24) /LP12-26 - (GP12-26) /LP12-28 - (GP12-28) /LP12-28 S - (GP12-28 S) /LP12-33 - (GP12-33) /LP12-35 - (GP12-35) /LP12-60L - (GP12-60L) /LP12-
70L - (GP12-70L) /LP12-80E - (GP12-80E) /LP12-120 S - (GP12-120 S) /LP12-240 - (GP12-240) /LP12-260 - (GP12-260)

Características técnicas básicas:

Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário regulado por válvula. 

Tensão nominal de 12V. 

Eletrólito imobilizado num separador a base de micro fibra de vidro. 

Capacidade de funcionamento de 24Ah/10h a 260Ah/10h até a tensão final de descarga de 1,75V/elemento a 25°C. 

Regime de intensidade de descarga: média intensidade. 

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 01/10/2017 

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de

telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características

técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva 

Gerente de Certificação e Numeração
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As baterias GetPower possuem tecnologia AGM (AGM – Absorbed Glass Mat) eletrólito absorvido em manta 
de microfibra de vidro e são reguladas à válvula (VRLA - Valve Regulated Lead Acid), possibilitando a 
utilização em diversas posições.

Com estas características, é possível utilizar as baterias em diversos tipos de aplicações. Devido a sua 
tecnologia AGM, a linha GetPower apresenta menor necessidade de manutenção, reduzindo custos 
operacionais, sem a necessidade de adição de água ou eletrólito.

Em condições normais de operação com temperatura e tensão de flutuação conforme recomendações, as 
baterias VRLA da Série GP emitem quantidades insignificantes de gases devido a excelente qualidade da 
matéria prima utilizada na fabricação de sua grade, por essa razão são consideradas “Baterias de baixa 
emissão de hidrogênio” o que permite sua instalação em ambientes conjugados com equipamentos 
eletrônicos e pessoas sem agredir sua integridade física. 

HOMOLOGADA CERTIFICADA

Telecom & IT Solutions
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Fone: (11) 4227-2477 / www.powersafe.com.br

Principais Características:
• Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA)     
• Podem ser utilizadas em diversas posições   

Vida útil projetada de 3 a 8 anos 
 

• Seguro para transporte aéreo (IATA A-67)

• 
• Elevada taxa de descarga
• Baixa taxa de auto-descarga

Principais Aplicações:
• No-Break (UPS)                                       
• Telecomunicações - PABX                          
• Sistemas de Segurança e Alarmes             
• Iluminação de Emergência

• Brinquedos e Hobbies

• Sistemas de Energia Alternativa (Solar, Eólica, etc)
• Equipamentos Médicos e Instrumentação  

Possuem Certificações ISO 9001 - 14001 - ANATEL 570 e Certificado de Regularidade no cadastro Técnico Federal: CTF IBAMA. Atendem as normas brasileiras 
NBR 14204,14205, 14206,15254 e 15641, além da Resolução Conama 401/2008 referente a coleta e descarte de baterias inservíveis 

BATERIAS SELADAS VRLA - GETPOWER

Modelo
Capacidade (Ah) - 1,75Vpe - 25°C Dimensões (mm) +/- 2

AlturaLargura
Tensão

(V) 20h 10h Comp.

Peso
(Kg)

+/- 4%

Tipo 
de

TerminalAltura c/
Terminal

6
6
6
6

6
6
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12

6

12

Resistência
Interna
(mΩ)

12

GP6-1,3
GP6-2,8
GP6-4
GP6-4,5
GP6-8,5
GP6-10
GP6-12
GP12-1,3
GP12-2,3
GP12-5
GP12-5,5
GP12-7
GP12-7SE
GP12-9
GP12-9 DC
GP12-12
GP12-14 DC
GP12-18
GP12-20
GP12-20DC

Máxima 
corrente de
carga (A)5h 3h 1h

1,34
2,8
4

4,5
8,5
10
12
1,3
2,3
5

5,5
7

6,5
9
9

12
14
18
20

19,5

1,26
2,6
3,72
4,19
7,91
9,3
11,2
1,26
2,14
4,65
5,5
6,53

6
8,6
8,5
11,2
13

16,7
18,6
18,2

1,01
2,35
3,36
3,78
7,25
8,5

10,2
1,01
1,93
4,25
4,53
5,8
5,55
7,55

7
10,2
11,4

15,15
17

15,8

0,882
2,055
2,94
3,3
6,51
7,65
9,8

0,882
1,689
3,84
3,96
5,13
4,98
6,84
6,36
9,18
10,35
13,47
15,3
14,31

0,656
1,53
2,19
2,46
5,01
5,89
7,07

0,656
1,26
2,95
2,95
3,98
3,83
5,9

4,68
7,07
7,61
10,2
11,8
10,5

0,25
0,52
0,74
0,84
1,58
1,86
2,24
0,25
0,43
0,93
1,1
1,16
1,31
1,51
1,7
2,24
2,6
3,34
3,72
3,64

50
30
45
25
11
17
15
90
90
40
30
23
19
18
18
14
14
16
15
15

97
66
70
70
151
151
151
97
178
90
90
151
151
151
151
151
151
181
181
181

24
33
47
47
34
51
51
43
35
70
70
65
65
65
65
98
98
77
77
77

52
97
100
100
94
94
94
52
60
101
101
94
94
94
94
95
95
167
167
167

58
103
106
106
100
100
100
58
66
107
107
100
100
100
100
100
100
167
167
167

0,28
0,57
0,76
0,81
1,30
1,70
1,80
0,57
0,96
1,60
1,72
2,18
1,90
2,66
2,50
3,60
4,30
5,40
5,78
6,00

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

F1/F2
F1
F2
F2
M5
M5

FLAG-M6
Observação: Os modelos acima não estão contemplados pela Certificação Anatel – Resolução 570.

12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12

12

12

12

GP12-24
GP12-26
GP12-28
GP12-28 S
GP12-33
GP12-35
GP12-40
GP12-45
GP12-55
GP12-60
GP12-60L
GP12-65
GP12-70
GP12-70L
GP12-80E
GP12-90
GP12-100
GP12-120
GP12-120 S
GP12-135
GP12-150
GP12-180
GP12-200
GP12-240
GP12-260

12
12
12
12
12

24
26
28
28
35
37

41,6
46,8
57,2
62,4
62,4
68,2
72,8
72,8
83,2
93,6
105

124,8
124,8
141,8
156

187,2
208
252
260

22
24
26
26
33
35
40
45
55
60
60
65
70
70
80
90
100
120
120
136
150
180
200
240
250

20,4
22,1
23,8
23,8
28,05
29,75
32,7
38,7
47,3
51,5
51,5
56,1
60
60

64,5
77,5
88
103
103
116
129

155,4
172,5
205,4
224,4

18,4
19,89
21,42
21,42
25,26
26,8
29,7
35,1
42,9
46,8
46,8
50,1
54,6
54,6
58,5
70,2
76,2
93,6
93,6
105,3
117

138,9
156
182

200,5

14,1
15,3
16,5
16,5
19,4
20,6
21

24,9
30,4
33,2
33,2
41,3
38,7
38,7
41,4
49,7
57,1
66,3
66,3
74,6
82,9
114,3
110,5
144,6
165,1

4,4
4,8
5,2
5,2
6,6
7
8
9
11
12
12
13
14
14
16
18
20
24
24

27,2
30
36
40
48
50

14
14
14
9
12
11
10
9

7,5
7,4
6

7,3
6,6
7,4
6

5,2
4,9
4
4

3,8
3,5
3,3
2,9
2,8
2,5

166
166
166
166
195
195
197
197
228
260
228
348
348
259
259
307
330
410
330
345
485
530
522
522
522

175
175
175
125
130
130
165
165
137
169
137
167
167
168
168
172
173
177
173
172
170
207
240
240
268

125
125
125
175
155
164
170
170
210
210
210
178
178
208
208
211
212
225
212
274
240
214
218
218
220

125
125
125
175
161
170
170
170
216
230
216
178
178
216
214
222
220
225
220
280
240
219
224
224
226

7,20
8,00
8,10
9,50

10,50
11,00
12,20
14,80
16,30
18,50
17,00
20,00
21,00
18,50
24,00
28,00
30,00
35,00
32,00
41,20
43,50
52,80
61,00
69,00
73,00

M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

*Os valores indicados na tabela acima são meramente referenciais e podem ser alterados, para melhoria da qualidade dos produtos, a qualquer momento sem 
aviso prévio. Para valores oficiais, favor solicitar especificação técnica.

Observações: Os modelos de baterias GP12-24 ate GP12-260 estão contemplados pela Certificação Anatel – Resolução 570

Proposta E DOCS. TÉCNICOS EMPRESA NOBREAK ITEM 01 (0962827)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 259



 

1 / 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de Conformidade  

4109 

O CPqD certifica que o produto descrito 
a seguir está em conformidade com 

os documentos normativos indicados. 

Produto: 

ACUMULADOR DE ENERGIA CHUMBO-ÁCIDO ESTACIONÁRIO REGULADO POR VÁLVULA   
Categoria III 
 
Modelo: 

Família LP12 
 

 

Fabricante:  Leoch International Technology Limited 
  5th Floor, Xinbaohui Bldg., Nanhai Blvd. 
  Nanshan, Shenzhen – P. R. China 

 

 

Solicitante:  Powersafe Importação e Exportação Ltda. 
  Rua Senador Vergueiro, n°76 complemento 86 E 100,  
                       CEP.: 09.521-320 Centro, São Caetano do Sul - SP – Brasil 
                       CNPJ: 06.282.480/0001-07 

Certificação inicial: 

10 de novembro de 2014 

Acompanhamento até: 

10 de setembro de 2020 

Péricles de Paiva Teles 

Gerente de Certificação 

Emissão 07 de julho de 2017 

____________________________________________________ 
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Unidades Fabris: 

 Leoch International Technology Limited 
5th Floor, Xinbaohui Bldg., Nanhai Blvd. – Nanshan, Shenzhen – P. R. 
China. 

 

Documentos normativos: 

 Anexo à Resolução Anatel nº 570/2011 
 

Relatório de Conformidade:  

 PD.33.CR.EAA.3992A/CR-01-AA e PD.33.CR.EAA.3992A/CR-02-AA  

 

Laboratórios de ensaios e respectivos relatórios: 

 Fundação CPqD: 
PD.33.11.25A.1403A/RE-01-AA, DOT-00319.RE-01-A e DOT.01229.RE.01-A 

 

Características técnicas e informações complementares do produto: 

 

 Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário regulado por válvula; 
 Tensão nominal de 12V; 
 Eletrólito imobilizado num separador a base de micro fibra de vidro; 
 Capacidade de funcionamento de 24Ah/10h a 260Ah/10h até a tensão final de descarga de 1,75V/elemento 

a 25°C; 
 Regime de intensidade de descarga: média intensidade; 
 A família LP12 é composta pelos modelos: LP12-24, LP12-26, LP12-28, LP12-28 S, LP12-33, LP12-35, LP12-40, 

LP12-45, LP12-55, LP12-60, LP12-60L, LP12-65, LP12-70, LP12-70L, LP12-80E, LP12-90, LP12-100, LP12-120, 
LP12-120S, LP12-135, LP12-150, LP12-180, LP12-200, LP12-240 e LP12-260; 

 A família LP12 poderá ser comercializada sob os nomes fantasia: GP12-24, GP12-26, GP12-28, GP12-28 S, 
GP12-33, GP12-35, GP12-40, GP12-45, GP12-55, GP12-60, GP12-60L, GP12-65, GP12-70, GP12-70L, GP12-
80E, GP12-90, GP12-100, GP12-120, GP12-120 S, GP12-135, GP12-150, GP12-180, GP12-200, GP12-240 e 
GP12-260; respectivamente aos modelos da família LP12. 

 

Observações: 

 

 Este certificado cancela e substitui o de mesmo número emitido anteriormente 
 Adequação à Resolução Anatel Nº570/2012 com a realização dos ensaios referentes ao ciclo M1; 
 O objeto do certificado de conformidade está sujeito à comprovação compulsória de que mantêm as 

características originalmente certificadas a cada 3 anos. 
 Realizado atualização da certificação com inclusão dos modelos: LP12-24, LP12-26, LP12-28, LP12-28 S, 

LP12-33, LP12-35, LP12-60L, LP12-70L, LP12-80E, LP12-120S, LP12-240 e LP12-260. 
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 Os produtos da família LP12 modelos: LP12-38, LP12-50, LP12-75, LP12-80, LP12-100H, LP12-250, foram 
retiradas da certificação, pois foram descontinuadas pelo fabricante. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Sr.Coordenador COINF
 
Segue proposta para análise de conforidade técnica

do melhor classificado item 01 Pregão 52/2021 TRE/AL,
evento sei nº 0962827.

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 20/10/2021, às 17:39, 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
0962829 e o código CRC CB681E04.

0005555-59.2021.6.02.8000 0962829v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Ao Pregoeiro
 
Senhor Pregoeiro,
 
Realizamos a análise dos aspectos técnicos da

proposta apresentada pela empresa Nobreak.Net,
doc. 0962827, e não identificamos o modelo de bateria
ofertado (GP12-18S) no Certiticado de Homologação da Anatel
como também no folder técnico.

 
Desta forma sugerimos a realização de diligência

junto ao licitante para que sejam fornecidas as devidas
comprovações.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 20/10/2021, 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
0962872 e o código CRC EEAD91E5.

0005555-59.2021.6.02.8000 0962872v1
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3 de novembro de 2021 

 

AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021  
PROCESSO Nº: 0005555-59.2021.6.02.8000  

 

Vimos através desta apresentar proposta para os seguintes produtos/serviços. 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL. 

 

A EMPRESA: SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE  

INFORMATICA EIRELI.  

CNPJ: 09.388.567/0001-51.  

ENDEREÇO: SHC/Sul EQ 102/103 Bloco ‘A’ Centro Empresarial São Francisco, Loja 45 Bairro: 
Asa Sul     Cidade: Brasília – DF  

TELEFONE: (61) 3202-3157.  

E-MAIL: show@showtecnologia.com.br   ivo.dias@showtecnologia.com.br  

  

Apresentamos a seguinte proposta de preços:  
  

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

REGISTRADA  

PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1  

Bateria12V 18 Ah  

GET POWER 

Fabricante LEOCH 

96  

R$ 265,00 R$ 25.440,00 

   
  

   
  

   
  

 

  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 25.440,00 
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DADOS EMPRESARIAIS 

  
Razão Social: Show Tecnologia da Informação Ltda.  

CNPJ: 09.388.567/0001-51   Inscrição Estadual: 07.499.577/001-10  
Endereço: SHC/Sul EQ 102/103 Bloco ‘A’ Centro Empresarial São Francisco, Loja 92 1º Pavimento        Bairro: 

Asa Sul     Cidade: Brasília – DF      Telefone/FAX: (61)  
3202-3157  
E-mail: ivo.dias@showtecnologia.com.br    show@showtecnologia.com.br   

  
   2  

DADOS BANCÁRIOS:  
  

Banco Bradesco Ag: 0484-6  

C/C: 0119838-6  

    
  

DECLARAÇÃO 

  
Show Tecnologia da Informação Ltda., CNPJ n 09.388.567/0001-51, com sede em SHC/Sul EQ 102/103 Bloco 
‘A’ Centro Empresarial São Francisco, Loja 45, Bairro: Asa Sul, Cidade: Brasília, UF: DF declara que, caso seja 

a fornecedora dos materiais que lhe forem adjudicados, já estão inclusos nos preços cotados, todas as 
despesas como: impostos, taxas, fretes, seguros, embalagem, mão-de-obra, transportes, bem como todos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguros, e quaisquer outras que forem 
devidas, relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto em questão.  

 Certos de ter atendido aos seus reais interesses, coloca-se à vossa disposição para sanar quaisquer dúvidas 
com relação à proposta.  
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE LICITAR  

  
  

  
Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa Show Tecnologia da Informação e Comércio de 
Equipamento de Informática Eireli, da qual somos  3 representantes credenciados, não se enquadra em nenhum 

dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 a sua habilitação no presente processo 

licitatório. Ciente da obrigatoriedade se declara que não há ocorrências posteriores e anteriores  
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                                                  DECLARAÇÃO 

 

Declara, que a empresa não possui em seu quadro societário e que não virá a contratar no decorrer da execução 
deste Contrato, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive dos magistrados ocupantes do cargo 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, na forma da Resolução CNJ n° 229/2016 de 
22/06/2016. 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS 

  
  
  

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa Show Tecnologia da Informação e Comércio de 
Equipamento de Informática Eireli, da qual somos  4 representantes credenciados, para fins do disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e 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 possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s), menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de menor aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.  
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República Federativa do Brasil 

Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº 03677-14-08818
Validade: Indeterminada

Emissão: 29/06/2020

Requerente: 

CNPJ: 06.282.480/0001-07 
POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. 

Fabricante: 

LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED 

5TH FLOOR, XINBAOHUI BLDG., NANHAI BLVD., NANSHAN
SHENZHEN
CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 4109, emitido pelo FUNDACAO
CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD.. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui

identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de

telecomunicações.

Tipo - Categoria: 

Acumulador de Energia Chumbo-Ácido Estacionário (VRLA) - III-A

Modelo - Nome Comercial (s): 

LP12-40 - (GP12-40) /LP12-45 - (GP12-45) /LP12-55 - (GP12-55) /LP12-60 - (GP12-60) /LP12-65 - (GP12-65) /LP12-70 - (GP12-70) /LP12-90 - (GP12-90)
/LP12-100 - (GP12-100) /LP12-120 - (GP12-120) /LP12-135 - (GP12-135) /LP12-150 - (GP12-150) /LP12-180 - (GP12-180) /LP12-200 - (GP12-200) /LP12-24 -
(GP12-24) /LP12-26 - (GP12-26) /LP12-28 - (GP12-28) /LP12-28 S - (GP12-28 S) /LP12-33 - (GP12-33) /LP12-35 - (GP12-35) /LP12-60L - (GP12-60L) /LP12-
70L - (GP12-70L) /LP12-80E - (GP12-80E) /LP12-120 S - (GP12-120 S) /LP12-240 - (GP12-240) /LP12-260 - (GP12-260)

Características técnicas básicas:

Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário regulado por válvula. 

Tensão nominal de 12V. 

Eletrólito imobilizado num separador a base de micro fibra de vidro. 

Capacidade de funcionamento de 24Ah/10h a 260Ah/10h até a tensão final de descarga de 1,75V/elemento a 25°C. 

Regime de intensidade de descarga: média intensidade. 

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 01/10/2017 

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de

telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características

técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva 

Gerente de Certificação e Numeração

Proposta EMPRESA SHOW TECNOLOGIA 7ª COLOCADA ITEM 01 (0968039)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 269



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
Sr.Coordenador COINF
 
Segue proposta para análise de conforidade técnica

item 01, 7ª CLASSIFICADA EMPRESA SHOW TECNOLOGIA,
Pregão 52/2021 TRE/AL, evento sei nº 0968039

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 03/11/2021, às 17:26, 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
0968040 e o código CRC A2AFCF09.

0005555-59.2021.6.02.8000 0968040v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Ao analisarmos a proposta (doc. 0968039) não

identificamos o modelo exato do produto ofertado.
 
Desta forma, sugerimos a realização de dilegência

para confirmação desta informação para podemos dar
prosseguimento à análise técnica, inclusive no que se refere
ao Certificado de Homologação da Anatel.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 03/11/2021, às 18:01, 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
0968114 e o código CRC 518D529F.

0005555-59.2021.6.02.8000 0968114v1
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Endereço: Avenida Caruaru, 196 C, Heliópolis-Garanhuns / PE – CEP: 55295-380 

Telefone: (87) 3221-5315 / E-mail: sennabat@gmail.com  

CNPJ: 28.742.918/0001-25 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 52/2021 

Processo Administrativo n°  0005555-59.2021.6.02.8000 
 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, 
instalados nos Data Centers e em cartórios eleitorais 
 
Ao Sr Pregoeiro do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  
 
 Tendo a proposta aceita e habilitada para fornecimento dos itens abaixo, licitados no presente 
certame, encaminhamos a presente proposta, em conformidade com o Edital. 
 A empresa Senna & Lourenço Baterias, CNPJ nº28. 742.918/0001-25 sediada na Avenida Caruaru, 
nº 196 C, Heliópolis, Garanhuns - PE, se propõe a prestar os serviços abaixo discriminados, atendendo 
todas as condições estipuladas no Edital de Licitação: 
 

Item Discriminação / Marca / Modelo Und Quant Preço Unitário Preço Total 

01 Bateria 18 Ah - Bateria do tipo selada 
VRLA/AGM; Tensão Nominal: 12V; 
Capacidade Nominal: 18 Ah (C20h) 
Modelo: 12MVA-18, Fabricante: Moura 

 

UND 96 R$ 289,00 R$ 27.744,00 

VALOR GLOBAL 27.744,00 

 
- Validade da Proposta de preços: 28/12/2021 
 
- Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos após o recebimento da nota de Empenho  
- Local da Entrega: Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, Tel: (82) 2122-7700, Horário: segunda a 
quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30às13h30. 
- Representante da empresa: Ana Tereza Soares Lourenço 

- Telefone: (81)99687-9188 

- E-Mail: sennabat@gmail.com 

 

- Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de 
que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas. 
 
- Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer 
natureza incidentes sobre o(s) item (ns) de serviço, objeto deste Pregão. 
 

Garanhuns/PE, 04 de novembro de 2021  
 
 

___________________________________________ 
Ana Tereza Soares Lourenço 

Rg: 6.360.045 SDS/PE 
CPF: 050.059.164-40 
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República Federativa do Brasil 
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação
(Intransferível)

Nº 08044-19-09773
Validade: Indeterminada

Emissão: 02/01/2020

Fabricante: 
CNPJ:09.811.654/0008-46 
ACUMULADORES MOURA S/A - FILIAL 08 

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 7237, emitido pelo FUNDACAO
CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD.. Esta homologação é expedida em nome do fabricante aqui
identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de
telecomunicações.

Tipo - Categoria: 
Acumulador VRLA para Aplicações Específicas - III-A

Modelo - Nome Comercial (s): 
12MVA-5 - (12MVA-5) /12MVA-7 - (12MVA-7) /12MVA-9 - (12MVA-9) /12MVA-12 - (12MVA-12) /12MVA-18 - (12MVA-18) /12MVA-26 - (12MVA-26) /12MVA-
33 - (12MVA-33) /12MVA-42 - (12MVA-42) /12MVA-50 - (12MVA-50) /12MVA-55 - (12MVA-55) /12MVA-65 - (12MVA-65) /12MVA-70 - (12MVA-70) /12MVA-
80 - (12MVA-80) /12MVA-100 - (12MVA-100) /12MVA-120 - (12MVA-120) /12MVA-150 - (12MVA-150) /12MVA-200 - (12MVA-200)

Características técnicas básicas:

Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário regulados por válvula. 
Tensão nominal de 12V. 
Eletrólito imobilizado em separadores de manta de lã de vidro absorvente. 
Capacidade de funcionamento de 4,6Ah/10h a 200Ah/10h até a tensão final de descarga de 1,75V/elemento a 25°C. 
Aplicação para média intensidade de descarga. 

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de
telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características
técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva 
Gerente de Certificação e Numeração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
Sr.Coordenador COINF
 
Segue proposta para análise de conforidade técnica

item 01, 8ª CLASSIFICADA EMPRESA  SENA, Pregão 52/2021
TRE/AL, eventos sei nºs 0968784, 0968786.

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/11/2021, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968789 e o código CRC 11A49E5C.

0005555-59.2021.6.02.8000 0968789v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Após a devida verificação, entendemos que a

proposta apresentada pela empresa
SENA, docs. 0968784 e 0968786, atende às exigências
técnicas do Edital.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 04/11/2021, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968811 e o código CRC 299AE485.

0005555-59.2021.6.02.8000 0968811v1
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.385.452/0001-55, 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.

Mauá, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.385.452/0001-55, 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.

Mauá, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.385.452/0001-55, 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.

Mauá, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 52/2021 UASG 70011

Pedro Henrique Domingues Gamba, como representante devidamente constituído de 11.385.452/0001-55 - UPS
TECNOLOGIA LTDA doravante denominado UPS TECNOLOGIA LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico
52/2021 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 52/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo UPS TECNOLOGIA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
52/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 52/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 52/2021 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 52/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 52/2021 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 52/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 52/2021 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. 

Mauá, em 20 de Outubro de 2021. 

Pedro Henrique Domingues Gamba
 

 

Fechar

Certidão USP DECLARAÇÕES COMPRASNET (0969896)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 279

javascript:self.print()


20/10/2021 16:54 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Cota_Aprendizagem.asp?prgCod=984812&prpCod=14762977 1/1

  

 

 
 

Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.385.452/0001-55, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Mauá, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 52/2021 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 52/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 11.385.452/0001-55 - UPS TECNOLOGIA LTDA

Mauá, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 52/2021 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: 11.385.452/0001-55 - UPS TECNOLOGIA LTDA 

20 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 11.385.452/0001-55, 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.

Mauá, 20 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: UPS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.385.452/0001-55

Certidão nº: 40627653/2021

Expedição: 20/10/2021, às 16:39:21

Validade: 17/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que UPS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 11.385.452/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 20/10/2021 16:37:52 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: UPS TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: 11.385.452/0001-55 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 01/10/2021  0051930081 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   2295910  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 30/09/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 UPS   TECNOLOGIA   LTDA  ,   CNPJ:   11.385.452/0001-55,   conforme   indicação   constante   do   pedido   de 
 certidão.********************************************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 1 de outubro de 2021. 

                0051930081 
 PEDIDO N°:  
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DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

  

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL 

UPS TECNOLOGIA LTDA

TIPO JURÍDICO 

LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)

NIRE 

35225473525

CNPJ 

11.385.452/0001-55

NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 

635.677/21-0

DATA DO ARQUIVAMENTO 

27/09/2021

DADOS DA CERTIDÃO

DATA DE EXPEDIÇÃO 

27/09/2021

HORA DE EXPEDIÇÃO 

16:17:20

CÓDIGO DE CONTROLE 

159483835

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO

ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR

 

          ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 27/09/2021 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA

CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP

BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

 

          ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE,

INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES

HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

        

 

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

 

Certifico o registro sob o nº 635.677/21-0 em 27/09/2021 da empresa UPS TECNOLOGIA LTDA, NIRE nº 35225473525, protocolado sob o nº SPN2194186181. Autenticação: validar a

autenticidade do registro em  http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em

27/09/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 159483835. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado

diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
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Certifico o registro sob o nº 635.677/21-0 em 27/09/2021 da empresa UPS TECNOLOGIA LTDA, NIRE nº 35225473525, protocolado sob o nº SPN2194186181. Autenticação: validar a

autenticidade do registro em  http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em

27/09/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 159483835. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu FLAVIO PEREGRINO com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº

1SP187539, expedida em 19/02/1997, inscrito no CPF nº 14030042856, DECLARO, sob as penas da Lei penal e,

sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:
Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração de Capital e QSA

São Paulo, 27/09/2021.

____________________________________________________________________

FLAVIO PEREGRINO
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TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPN2194186181 de Alteração de Capital e QSA da empresa

UPS TECNOLOGIA LTDA - M.E..

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Maurício Takeshi Kishimoto.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 27/09/2021.

Maurício Takeshi Kishimoto, CPF: 13699073890

 Página 1 de 127/09/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Maurício Takeshi Kishimoto e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2194186181.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa UPS TECNOLOGIA LTDA - M.E. de NIRE

35225473525, protocolizado sob o número SPN2194186181 em 27/09/2021, encontra-se registrado na JUCESP

sob o número 635677210.

Assina o registro a Secretária-Geral Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no

sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da

certidão de inteiro teor.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 27/09/2021.

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 27/09/2021 são:

Nome Completo CPF Data e hora Certificado

DOCTO SOCIO E CONTADOR (1).pdf

FLAVIO PEREGRINO 14030042856 27/09/21 13:57 AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7

15a ALTERACAO (1).pdf

FLAVIO PEREGRINO 14030042856 27/09/21 13:57 AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

FLAVIO PEREGRINO 14030042856 27/09/21 13:57 AC Certisign RFB G5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº
SPN2194186181
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35225473525

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

02/06/2011

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

02/05/2011

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL 

UPS TECNOLOGIA LTDA

TIPO JURÍDICO 

LIMITADA UNIPESSOAL

(M.E.)

C.N.P.J. 

11.385.452/0001-55

ENDEREÇO 

RUA LAZAR SEGALL

NÚMERO 

739

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

VILA ASSIS BRASIL

MUNICÍPIO 

MAUA

UF 

SP

CEP 

09370-700

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

110.000,00

OBJETO SOCIAL

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO 

RUA SAO JORGE

NÚMERO 

675

COMPLEMENTO 

APT   12

BAIRRO 

SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO 

SAO CAETANO DO SUL

UF 

SP

CEP 

09530-250

RG 

334858070

CPF 

288.438.458-88

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

110.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

27/09/2021

NÚMERO 

635.677/21-0

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF:

288.438.458-88, RG/RNE: 33485807-0 - SP, RESIDENTE À RUA SAO JORGE, 675, APT 12, SANTO ANTONIO, SAO CAETANO DO

SUL - SP, CEP 09530-250, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $

110.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

345.373.658-38, RG/RNE: 42929246-6 - SP, RESIDENTE À RUA VITORINO, 53, VILA ANA MARIA, MAUA - SP, CEP 09390-100, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $

50.000,00.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35225473525

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/10/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 159870059, segunda-feira, 4 de outubro de 2021 às

14:13:27.

Página 2 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Certidão USP TRAB TCU CNJ PORTAL NEG FALEN CONTRATO SOCIAL (0969897)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 301



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/156441803217067581101

C
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IO Autenticação Digital Código: 156441803217067581101-1
Data: 18/03/2021 12:52:03
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG71385-04CH;
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0-
0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa UPS TECNOLOGIA LTDA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa UPS TECNOLOGIA LTDA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a UPS TECNOLOGIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°,
inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos
físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/03/2021 14:05:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa UPS TECNOLOGIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 156441803217067581101-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b164ad87a9e2e5dfc0c4e7aee8215a5e707352c198234aae7d915a2932abaaf49b4a343c0dd78984a2289df1b95d4b91f0

2d18fa99b3e5f5bf0f1836ebdf07d2e  
 

 

Certidão USP TRAB TCU CNJ PORTAL NEG FALEN CONTRATO SOCIAL (0969897)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 303



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: 11.385.452/0001-55 DUNS®: 914702618
Razão Social: UPS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: UPS TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/04/2022
FGTS 26/10/2021
Trabalhista Validade: 02/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/02/2022
Receita Municipal Validade: 23/10/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 20/10/2021 16:34 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.385.452/0001-55
Razão Social: UPS TECNOLOGIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Endereço:

RUA LAZAR SEGALL, 739 - VILA ASSIS BRASIL - Mauá / São Paulo

Emitido em: 20/10/2021 16:35 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.385.452/0001-55 DUNS®: 914702618
Razão Social: UPS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: UPS TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 110.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/11/2009
CNAE Primário: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

CNAE Secundário 1: 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES,
CNAE Secundário 2: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 4: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 5: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 6: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 7: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8: 8299-7/07 - SALAS DE ACESSO À INTERNET

Dados para Contato
CEP: 09.370-700
Endereço: RUA LAZAR SEGALL, 739 - VILA ASSIS BRASIL
Município / UF: Mauá / São Paulo
Telefone: (11) 45135929 Telefone: (11) 45139080
E-mail: FLAVIO@ESCRITORIOCONTABILETICA.COM.BR

Dados do Responsável Legal
288.438.458-88CPF:

Nome: MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Emitido em: 20/10/2021 16:36 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
455.005.868-40CPF:

Nome: PEDRO HENRIQUE DOMINGUES GAMBA
E-mail: pedro.gamba@licitasimples.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 288.438.458-88 Participação Societária: 100,00%
Nome: MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Número do Documento: 334858070 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 10/01/2017 Data de Nascimento: 02/11/1981
Filiação Materna: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 345652708 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 30/07/2014

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
EDINEIDE MARIA DE SOUSA OLIVEIRANome:

214.193.198-33Estrangeiro:

CEP: 09.530-250
Endereço: RUA SAO JORGE, 675 - APTO 12 TORRE 3 - SANTO ANTONIO
Município / UF: São Caetano do Sul / São Paulo
Telefone: (11) 34584258
E-mail: marcio@upstecnologia.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
Serviços
2356 - Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência
2623 - Manutenção / Reparo - Bateria
2658 - Manutenção / Instalação - Nobreak
5606 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial
15512 - Comércio / Representação : Produto - Nacional / Importado
16217 - Informática - Atualização ( Up Grade )  de  Configuração  deEquipamento / Programa
19810 - Manutenção Gerador Elétrico
21113 - Informática / Automação - Assistência Técnica / Manutenção /Reparo
22233 - Locação de Energia Ininterrupta (Nobreak)
22543 - Serviço Instalação Grupo Gerador
24970 - Serviços de Tecnologia da Informação e Apoio Técnico de Atividades de Informática

Emitido em: 20/10/2021 16:36 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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CNPJ / IE: 11.385.452/0001-55

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

21080008517-39

02/08/2021 10:09:03

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 11.385.452

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_
_

_

_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 31680617

Data e hora da emissão 01/10/2021 10:05:21 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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Certidão Negativa

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - SJDC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Número: 1194/2021

PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

544517 - UPS TECNOLOGIA LTDA - MEContribuinte

Endereço

Bairro

Cidade/UF/CEP

:

:

:

:

LAZAR SEGAL, 739

MAUA/SP/09370-700

ASSIS BRASIL, VILA

11.385.452/0001-55:CPF/CNPJ

Mauá, 23 de Julho de 2021

Certifico, por solicitação, que consta nos assentamentos do cadastro municipal a inscrição acima.

E ainda, que não constam débitos até a presente data para com esta municipalidade.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados
após a expedição da presente certidão.

O referido é verdade e dou fé, tendo validade por 90 dias a contar da data do documento.

OBS.: Conforme disposto no Art. 233, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 21/2014, esta certidão
está dispensada da assinatura da autoridade competente por ter sido emitida pelo Sistema de
Processamento de Dados.

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Validação: 9E20.EQJ7.Q3VR.JNMD

Av. João Ramalho, N° 205, andar Térreo, Vila Noêmia, Mauá, SP, CEP 09371-520

FONE 4512-7500, CNPJ 46.522.959.0001-98, Inscr. Est. Isenta, SITE www.maua.sp.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: UPS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 11.385.452/0001-55 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:49:44 do dia 05/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2022.
Código de controle da certidão: 9444.F344.6EBB.3BFC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: UPS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.385.452/0001-55

Certidão nº: 30140357/2021

Expedição: 01/10/2021, às 09:48:26

Validade: 29/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que UPS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 11.385.452/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
11.385.452/0001-55
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
16/11/2009 

 
NOME EMPRESARIAL 
UPS TECNOLOGIA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
UPS TECNOLOGIA 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet 
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R LAZAR SEGALL 

NÚMERO 
739 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
09.370-700 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA ASSIS BRASIL 

MUNICÍPIO 
MAUA 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FLAVIO@ESCRITORIOCONTABILETICA.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 4513-5929/ (11) 4513-9080 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/11/2009 

 
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 01/10/2021 às 10:01:08 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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01/10/2021 09:56 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

www.informe.issqn.com.br/sitCadCons.cfm?pid=2644&mobi=38263&ds=1 1/1

 

•Medidor de Conexão •Fale Conosco

> home > Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal Bom dia - Sexta-feira, 1 de Outubro de 2021 - 9:56hs
 

 Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

 

 

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
 
 
 CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA
 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
DATA DE ABERTURA
12/11/2009

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
38263 

CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55 

Inscrição Estadual
442122108111

 
NOME EMPRESARIAL
UPS TECNOLOGIA LTDA - ME

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UPS TECNOLOGIA

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
1151 - 0% - EQUIPAMENTO E PROD INFORMATICA
1216 - 0% - MAQUINAS
1219 - 0% - MATERIAIS ELETRICO/HIDRAULICO
1220 - 0% - MATERIAL ELETRONICO
1255 - 0% - PECAS E ACESSORIOS
2102 - 14.02 3% - ASSISTENCIA TECNICA
2252 - 14.01 3% - REV.,MANUT.,CONS.E REST.DE EQUIP.,MAQ. E APARELHOS
2444 - 17.02 3% - EXPEDIENTE E CONGENERES
2497 - 7.02 5% - INSTALACAO HIDRAULICA/ELETRICA
2501 - 14.06 3% - INSTAL.E MONT.DE MAQUINAS, EQUIP.E APARELHOS
2549 - 0% - LOCACAO DE BENS MOVEIS
2568 - 7.02 5% - MANUTENCAO ELETRICA/HIDRAULICA
2588 - 14.06 3% - MONTAGEM INDUSTRIAL
3207 - 0% - MOTORES

 
LOGRADOURO
R LAZAR SEGAL

NÚMERO
739

COMPLEMENTO
 

 
CEP
09370-700

BAIRRO/DISTRITO
ASSIS BRASIL, VILA

MUNICÍPIO
MAUÁ

UF
SP

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/03/2021

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

 
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
01/10/2021 09:56.

 

 
www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site,Clique aqui.
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01/10/2021 09:45 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 11.385.452/0001-55
Razão Social:UPS TECNOLOGIA LTDA ME
Endereço: R LAZAR SEGALL 739 / VILA ASSIS BRASIL / MAUA / SP / 09370-700

 
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:27/09/2021 a 26/10/2021 
 
Certificação Número: 2021092700511174419043

Informação obtida em 01/10/2021 09:45:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.742.918/0001-25

Certidão nº: 49828456/2021

Expedição: 05/11/2021, às 13:43:31

Validade: 03/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.742.918/0001-25, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 05/11/2021 13:41:51 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. 

CNPJ: 28.742.918/0001-25 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Data da Emissão: 04/11/2021 16h54min Data de Validade: 04/12/2021

Nº da Certidão: 909757/2021 Nº da Autenticidade: 1O.Z9.PP.2V.22

Razão Social: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA

CNPJ: 28.742.918/0001-25 Inscrição Estadual: 0739278-80

Endereço Residencial: AV CARUARU , 196 Compl: C

Bairro: SANTO ANTONIO Cidade: Garanhuns/PE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fórum Des. Rodolfo Aureliano

Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470

CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade

deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º
Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS,  SOCIEDADES EMPRESARIAIS,  MICROEMPRESAS E  EMPRESAS DE
PEQUENO  PORTE;  RESTITUIÇÃO  DE  COISA  OU  DINHEIRO  NA  FALÊNCIA  DO  DEVEDOR
EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja
em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do
TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.

Observações:

A  autenticidade  desta  certidão  deverá  ser  confirmada  no  sítio  eletrônico  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de

Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa

de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta  certidÃ£o  nÃ£o  abrange  os  processos  distribuÃdos  antes  da  implantaÃ§Ã£o  do  Sistema  Processo  Judicial

EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Certidão PJe https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoaJ...

1 of 1 04/11/2021 16:54
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Página: 0001

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0079.806F.6BC2.021E

Cetidão gerada em 7/11/2017 10:30:39
PROTOCOLO SIARCO 17/820194-4

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA SENA & LOURENÇO BATERIAS LTDA. ME

NIRE 26.2.0239396-0

ATO 002 - ALTERACÃO

EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

AUTENTICIDADE 0079.806F.6BC2.021E
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0079806F6BC2021E

Recife, 07 de novembro de 2017

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0239396-0

Nº PROTOCOLO 17/820194-4 PROTOCOLADO 1/11/2017 11:38:15
Nº ARQUIVAMENTO 20178201944 ARQUIVADO 7/11/2017 10:30:39

EMPRESA SENA & LOURENÇO BATERIAS LTDA. ME

Documento disponibilizado a 14.198.398/0001-27 - MAC ASSESSORIA CONTABIL L
Data do download - 22/02/2019 04:25:30
Código de Autenticação 0079.806F.6BC2.021E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0079806F6BC2021E

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA
COSTA:36679631491
Date: 2019.02.22 16:25:31 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

Signature Not Verified
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Documento disponibilizado a 14.198.398/0001-27 - MAC ASSESSORIA CONTABIL L
Data - 7/11/2017 10:30:39
Código de Autenticação 0079.806F.6BC2.021E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0079806F6BC2021E

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0002 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0239396-0

Nº PROTOCOLO 17/820194-4 PROTOCOLADO 1/11/2017 11:38:15
Nº ARQUIVAMENTO 20178201944 ARQUIVADO 7/11/2017 10:30:39

EMPRESA SENA & LOURENÇO BATERIAS LTDA. ME
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Documento disponibilizado a 14.198.398/0001-27 - MAC ASSESSORIA CONTABIL L
Data - 7/11/2017 10:30:39
Código de Autenticação 0079.806F.6BC2.021E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0079806F6BC2021E

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0003 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0239396-0

Nº PROTOCOLO 17/820194-4 PROTOCOLADO 1/11/2017 11:38:15
Nº ARQUIVAMENTO 20178201944 ARQUIVADO 7/11/2017 10:30:39

EMPRESA SENA & LOURENÇO BATERIAS LTDA. ME
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Documento disponibilizado a 14.198.398/0001-27 - MAC ASSESSORIA CONTABIL L
Data - 7/11/2017 10:30:39
Código de Autenticação 0079.806F.6BC2.021E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0079806F6BC2021E

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0004 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0239396-0

Nº PROTOCOLO 17/820194-4 PROTOCOLADO 1/11/2017 11:38:15
Nº ARQUIVAMENTO 20178201944 ARQUIVADO 7/11/2017 10:30:39

EMPRESA SENA & LOURENÇO BATERIAS LTDA. ME
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Documento disponibilizado a 14.198.398/0001-27 - MAC ASSESSORIA CONTABIL L
Data - 7/11/2017 10:30:39
Código de Autenticação 0079.806F.6BC2.021E
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0079806F6BC2021E

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Página: 0005 

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0239396-0

Nº PROTOCOLO 17/820194-4 PROTOCOLADO 1/11/2017 11:38:15
Nº ARQUIVAMENTO 20178201944 ARQUIVADO 7/11/2017 10:30:39

EMPRESA SENA & LOURENÇO BATERIAS LTDA. ME
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05/11/2021 13:17 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=984812&prpCod=14746629 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.742.918/0001-25, 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.

Garanhuns, 14 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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05/11/2021 13:17 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=984812&prpCod=14746629&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.742.918/0001-25, 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.

Garanhuns, 14 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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05/11/2021 13:18 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=984812&prpCod=14746629 1/1

  

 

 
 

Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.742.918/0001-25, 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.

Garanhuns, 14 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=984812&prpCod=14746629 1/1

  

 

 
 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 52/2021 UASG 70011

ANA TEREZA SOARES LOURENCO, como representante devidamente constituído de 28.742.918/0001-25 - SENA &
LOURENCO BATERIAS LTDA. doravante denominado SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., para fins do disposto no Edital
do Pregão Eletrônico 52/2021 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 52/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
52/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 52/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 52/2021 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 52/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 52/2021 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 52/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 52/2021 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. 

Garanhuns, em 14 de Outubro de 2021. 

ANA TEREZA SOARES LOURENCO
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.742.918/0001-25, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Garanhuns, 14 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 52/2021 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 52/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 28.742.918/0001-25 - SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.

Garanhuns, 14 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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05/11/2021 13:16 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=14746629 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 52/2021 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: 28.742.918/0001-25 - SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. 

14 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 52/2021 UASG 70011

SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ nº 28.742.918/0001-25, 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.

Garanhuns, 14 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.742.918/0001-25 DUNS®: 945360863
Razão Social: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.
Nome Fantasia: SENNA BATERIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/04/2022
FGTS 06/11/2021
Trabalhista Validade: 19/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/01/2021 (*)

Receita Municipal Validade: 31/12/2021
VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 05/11/2021 13:47 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

05/11/2021Data de Emissão:Número: 2021.000007585553-13

Bairro: SANTO ANTONIO

CNAE Principal:CNPJ: 4530-7/0328.742.918/0001-25 55.295-3800739278-80

SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. ME

AVENIDA CARUARU, 196 C

Inscrição Estadual: CEP:

Município:

Endereço:

GARANHUNS

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 

VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

02/02/2022

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 

Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 

órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 

do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

05/11/2021 14:24:29Emitido em:

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 28.742.918/0001-25
Razão Social: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.

Atividade Econômica Principal:

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:

AVENIDA CARUARU, 196 - C - SANTO ANTONIO - Garanhuns / Pernambuco

Emitido em: 05/11/2021 13:50 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.742.918/0001-25 DUNS®: 945360863
Razão Social: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.
Nome Fantasia: SENNA BATERIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/09/2017
CNAE Primário: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS

PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAE Secundário 1: 4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Dados para Contato
CEP: 55.293-970
Endereço: AVENIDA CARUARU, 196 - C - SANTO ANTONIO
Município / UF: Garanhuns / Pernambuco
Telefone: (81) 97828634
E-mail: SENNABAT@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
050.059.164-40CPF:

Nome: ANA TEREZA SOARES LOURENCO

Dados do Responsável pelo Cadastro
050.059.164-40CPF:

Nome: ANA TEREZA SOARES LOURENCO
E-mail: anatereza.personal@gmail.com

Emitido em: 05/11/2021 13:49 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 050.059.164-40 Participação Societária: 20,00%
Nome: ANA TEREZA SOARES LOURENCO
Número do Documento: 6360045 Órgão Expedidor: SDS PE
Data de Expedição: 12/01/2008 Data de Nascimento: 04/02/1985
Filiação Materna: EDNA MARIA SOARES LOURENCO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 5824530 Órgão Expedidor: SSP PE
Data de Expedição: 26/06/2019

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ADRIANO BERNARDINO DE SENANome:

045.896.364-09Estrangeiro:

CEP: 55.292-455
Endereço: AVENIDA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 200 - APT 402 - BOA
Município / UF: Garanhuns / Pernambuco
Telefone: (81) 34462915
E-mail: sennabat@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 045.896.364-09 Participação Societária: 80,00%
Nome: ADRIANO BERNARDINO DE SENA
Número do Documento: 03441628060 Órgão Expedidor: detran pe
Data de Expedição: 08/08/2019 Data de Nascimento: 17/08/1982
Filiação Materna: INEZ MARIA GOMES DE SENA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6360045 Órgão Expedidor: SDS PE
Data de Expedição: 12/01/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ANA TEREZA SOARES LOURENCONome:

050.059.164-40Estrangeiro:

CEP: 55.292-455
Endereço: AVENIDA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 200 - BOA VISTA
Município / UF: Garanhuns / Pernambuco
Telefone: (81) 30550213
E-mail: sennabat@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
6140 - BATERIAS RECARREGÁVEIS

Emitido em: 05/11/2021 13:49 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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37408259449Usuário:

05/11/2021 14:47:04Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente28742918

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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37408259449Usuário:

05/11/2021 14:50:05Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

UPS TECNOLOGIA LTDA Adimplente11385452

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

70011 .522021 .49294 .5122 .20697024

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00052/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 20 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0005555-59.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00052/2021. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte
do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em cartórios eleitorais.. 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: Bateria recarregável
Descrição Complementar: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas), uso: nobreak, sistema
eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 96 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 297,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., pelo melhor lance de R$ 289,0000 e a quantidade de 96
Unidade .

Item: 2
Descrição: Bateria estacionária alta capacidade
Descrição Complementar: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão
nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características adicionais: selada vrla(reguladas por
válvulas)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 64 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 363,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: UPS TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 270,0000 e a quantidade de 64 Unidade .

Item: 3
Descrição: Bateria estacionária alta capacidade
Descrição Complementar: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão
nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, características adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 112 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 399,1600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: UPS TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 350,0000 e a quantidade de 112 Unidade .

Item: 4
Descrição: Bateria recarregável
Descrição Complementar: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no break, características
adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 65 ah, tensão nominal: 12 v
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 24 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 704,0200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: UPS TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 450,0000 e a quantidade de 24 Unidade .
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Histórico
Item: 1 - Bateria recarregável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
08.847.656/0001-56 JK ENERGIA

LTDA
Sim Sim 96 R$ 290,0000 R$ 27.840,0000 19/10/2021

18:12:21
Marca: getpower 
Fabricante: getpower 
Modelo / Versão: conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas),
uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah 
Porte da empresa: ME/EPP

11.385.452/0001-55 UPS
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 96 R$ 297,0000 R$ 28.512,0000 20/10/2021
10:12:40

Marca: GETPOWER 
Fabricante: LEOCH 
Modelo / Versão: GP12-18 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas),
uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah 
Porte da empresa: ME/EPP

02.776.782/0001-80 NOBREAK.NET
COMERCIO E
SERVICOS
ELETRO
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 96 R$ 297,0000 R$ 28.512,0000 20/10/2021
13:29:58

Marca: GETPOWER 
Fabricante: LEOCH 
Modelo / Versão: GP12-18S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas),
uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah 
Porte da empresa: ME/EPP

13.573.964/0001-70 EMMENSA
VAREJISTA DE
SUPRIMENTOS
E ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 96 R$ 297,6800 R$ 28.577,2800 19/10/2021
11:21:53

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SEL 12V 18AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA SELADA 12V 18AH 
Porte da empresa: ME/EPP

09.388.567/0001-51 SHOW
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTO

Sim Sim 96 R$ 297,9000 R$ 28.598,4000 19/10/2021
12:02:50

Marca: GET POWER 
Fabricante: GET POWER 
Modelo / Versão: GP-12V-18AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas),
uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah 
Porte da empresa: ME/EPP

28.742.918/0001-25 SENA &
LOURENCO
BATERIAS
LTDA.

Sim Sim 96 R$ 334,0000 R$ 32.064,0000 14/10/2021
21:14:38

Marca: MOURA 
Fabricante: MOURA 
Modelo / Versão: 12MVA-18 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 18 Ah Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Tensão
Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 18 Ah (C20h) 
Porte da empresa: ME/EPP

19.433.506/0001-12 R. SANTOS
COMERCIO DE
BATERIAS

Sim Sim 96 R$ 400,0000 R$ 38.400,0000 05/10/2021
14:59:20

Marca: PLANET 
Fabricante: PLANET 
Modelo / Versão: PL12-18 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria do tipo seladaVRLA/AGM; Para uso em equipamento no-
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break/UPS Deve ser homologada pela Anatel; Tensão Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 18 Ah (C20h) 
Porte da empresa: ME/EPP

13.125.158/0001-30 PROLIN LTDA Sim Sim 96 R$ 400,0000 R$ 38.400,0000 19/10/2021
13:15:55

Marca: secpower 
Fabricante: secpower 
Modelo / Versão: SP1218 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas),
uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah 
Porte da empresa: ME/EPP

08.164.393/0001-80 POWER TRAC
BATERIAS LTDA

Sim Sim 96 R$ 400,0000 R$ 38.400,0000 20/10/2021
13:44:41

Marca: SEC POWER 
Fabricante: SEC POWER 
Modelo / Versão: 12V / 18AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas),
uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400,0000 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 400,0000 13.125.158/0001-30 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 400,0000 08.164.393/0001-80 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 334,0000 28.742.918/0001-25 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 297,9000 09.388.567/0001-51 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 297,6800 13.573.964/0001-70 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 297,0000 02.776.782/0001-80 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 297,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 290,0000 08.847.656/0001-56 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 291,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:16:40:223
R$ 289,0000 28.742.918/0001-25 20/10/2021 14:16:58:237
R$ 309,0000 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:22:43:860
R$ 280,0000 08.847.656/0001-56 20/10/2021 14:25:51:863
R$ 240,0000 08.847.656/0001-56 20/10/2021 14:26:20:940
R$ 241,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:26:52:393
R$ 265,0000 09.388.567/0001-51 20/10/2021 14:27:26:500
R$ 250,0000 02.776.782/0001-80 20/10/2021 14:28:02:680
R$ 249,0000 13.573.964/0001-70 20/10/2021 14:29:06:110
R$ 264,0000 08.164.393/0001-80 20/10/2021 14:29:54:230
R$ 239,9900 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:32:28:307
R$ 235,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:33:32:997
R$ 203,0000 02.776.782/0001-80 20/10/2021 14:34:25:100
R$ 230,0000 13.573.964/0001-70 20/10/2021 14:34:38:793
R$ 239,0000 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:34:39:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

20/10/2021
14:02:09 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 20/10/2021
14:15:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

20/10/2021
14:32:50 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

20/10/2021
14:32:50

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 239,9900 e R$ 250,0000.

Encerramento
etapa fechada

20/10/2021
14:37:51 Encerrada etapa fechada do item.

Encerramento 20/10/2021
14:37:51 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/10/2021
15:12:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO
ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80.
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Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/10/2021
16:54:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E
SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/10/2021
17:17:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO
ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/10/2021
17:20:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO
ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/10/2021
17:29:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E
SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/10/2021
18:35:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO
ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80.

Recusa de
proposta

21/10/2021
14:47:03

Recusa da proposta. Fornecedor: NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80, pelo melhor lance de R$ 203,0000. Motivo: Conforme
registrado na sessão anterior, a Unidade de TI não identificou o modelo ofertado pela licitante na
documentação técnica anexa à proposta. Convocação anexo permaneceu aberta por mais de
12h. Reaberta a sessão concedemos o prazo de uma hora anexar documentos e/ou esclarecer.
Não respondeu.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
14:47:03

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NOBREAK.NET
COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
15:14:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.573.964/0001-70.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
17:17:34

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EMMENSA VAREJISTA
DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.573.964/0001-70.

Recusa de
proposta

21/10/2021
17:19:07

Recusa da proposta. Fornecedor: EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.573.964/0001-70, pelo melhor lance de R$ 230,0000. Motivo: PREGOEIRO ABRIU
CONVOCAÇÃO PARA ANEXAR PROPOSTA, AGUARDOU DUAS HORAS, REITEIROU POR DIVERSAS
VEZES A NECESSIDADE DE ANEXAR PROPOSTA AJUSTADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO, APÓS
FRUSTADA NEGOCIAÇÃO DE VALORES.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
17:25:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
18:06:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
08:53:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

22/10/2021
09:21:40

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UPS TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55.

Recusa de
proposta

22/10/2021
09:41:23

Recusa da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, pelo
melhor lance de R$ 235,0000. Motivo: o modelo ofertado não possui certificado ANATEL.

Recusa de
proposta

22/10/2021
10:00:37

Recusa da proposta. Fornecedor: R. SANTOS COMERCIO DE BATERIAS, CNPJ/CPF:
19.433.506/0001-12, pelo melhor lance de R$ 239,0000. Motivo: NÃO RESPONDEU AO
QUESTIONAMENTO DO PREGOEIRO, NÃO JUNTOU CERTIFICADO ANATEL PARA O ITEM
OFERTADO

Recusa de
proposta

22/10/2021
10:26:09

Recusa da proposta. Fornecedor: JK ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.847.656/0001-56, pelo
melhor lance de R$ 240,0000. Motivo: NÃO RESPONDEU AO QUESTIONAMENTO DO PREGOEIRO,
NÃO JUNTOU CERTIFICADO ANATEL PARA O ITEM OFERTADO

Etapa
fechada -
Retorno do
julgamento

22/10/2021
10:27:00 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

22/10/2021
10:32:00 Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com o lance: R$ 400,0000.
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Encerramento 22/10/2021
10:37:01

Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

22/10/2021
10:37:01 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

22/10/2021
11:45:40

Recusa da proposta. Fornecedor: POWER TRAC BATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.164.393/0001-
80, pelo melhor lance de R$ 264,0000. Motivo: NÃO RESPONDEU AO QUESTIONAMENTO DO
PREGOEIRO, NÃO JUNTOU CERTIFICADO ANATEL PARA O ITEM OFERTADO

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
15:29:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
15:53:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
18:17:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

03/11/2021
18:32:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/11/2021
13:50:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/11/2021
14:15:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51.

Recusa de
proposta

04/11/2021
14:58:04

Recusa da proposta. Fornecedor: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25, pelo melhor lance de R$ 289,0000. Motivo: LICITANTE REGISTRA NA
SESSÃO: "NO CERTIFICADO ANATEL NÃO CONSTA ESTE MODELO DE BATERIA GP12V 18AH,
SOMENTE BATERIAS ACIMA DE 40AH. GRATO." EDITAL EXIGE CERTIFICADDO ANATEL.
JULGAMENTO OBJETIVO. NÃO É POSSÍVEL A ACEITAÇÃO.

Recusa de
proposta

04/11/2021
14:58:31

Recusa da proposta. Fornecedor: SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51, pelo melhor lance de R$ 265,0000. Motivo:
LICITANTE REGISTRA NA SESSÃO: "NO CERTIFICADO ANATEL NÃO CONSTA ESTE MODELO DE
BATERIA GP12V 18AH, SOMENTE BATERIAS ACIMA DE 40AH. GRATO." EDITAL EXIGE
CERTIFICADDO ANATEL. JULGAMENTO OBJETIVO. NÃO É POSSÍVEL A ACEITAÇÃO.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/11/2021
15:17:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/11/2021
15:21:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS
LTDA., CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-25.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/11/2021
15:31:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/11/2021
15:33:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS
LTDA., CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-25.

Aceite de
proposta

04/11/2021
16:15:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25, pelo melhor lance de R$ 289,0000. Motivo: FOI RECUSADA
EQUIVOCADAMENTE PELO PREGOEIRO.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/11/2021
16:22:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/11/2021
16:58:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS
LTDA., CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-25.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/11/2021
17:01:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25.

Encerramento
do prazo -

04/11/2021
17:05:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS
LTDA., CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-25.
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Convocação
anexo
Habilitação de
fornecedor

04/11/2021
17:15:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. -
CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Bateria estacionária alta capacidade

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
08.847.656/0001-56 JK ENERGIA

LTDA
Sim Sim 64 R$ 360,0000 R$ 23.040,0000 19/10/2021

18:12:21
Marca: getpower 
Fabricante: getpower 
Modelo / Versão: conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características
adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

02.776.782/0001-80 NOBREAK.NET
COMERCIO E
SERVICOS
ELETRO
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 64 R$ 360,0000 R$ 23.040,0000 20/10/2021
13:29:58

Marca: GETPOWER 
Fabricante: LEOCH 
Modelo / Versão: GP12-26S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características
adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

11.385.452/0001-55 UPS
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 64 R$ 363,0000 R$ 23.232,0000 20/10/2021
10:12:40

Marca: FREEDOM 
Fabricante: CLARIOS 
Modelo / Versão: DF-300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características
adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

13.573.964/0001-70 EMMENSA
VAREJISTA DE
SUPRIMENTOS
E ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 64 R$ 363,0800 R$ 23.237,1200 19/10/2021
11:21:53

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SEL 12V 26AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA SELADA 12V 26AH 
Porte da empresa: ME/EPP

09.388.567/0001-51 SHOW
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTO

Sim Sim 64 R$ 363,1000 R$ 23.238,4000 19/10/2021
12:02:50

Marca: GET POWER 
Fabricante: GET POWER 
Modelo / Versão: GP 12V-26SAH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características
adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

28.742.918/0001-25 SENA &
LOURENCO
BATERIAS
LTDA.

Sim Sim 64 R$ 571,1700 R$ 36.554,8800 14/10/2021
21:14:38

Marca: MOURA 
Fabricante: MOURA 
Modelo / Versão: 12MVA-26 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 26 Ah Bateria do tipo selada VRLA/AGM Tensão Nom
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inal: 12V; Capacidade Nominal: 26 Ah (C20h); 
Porte da empresa: ME/EPP

13.125.158/0001-30 PROLIN LTDA Sim Sim 64 R$ 700,0000 R$ 44.800,0000 19/10/2021
13:15:55

Marca: secpower 
Fabricante: secpower 
Modelo / Versão: SP12-26 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características
adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

08.164.393/0001-80 POWER TRAC
BATERIAS LTDA

Sim Sim 64 R$ 800,0000 R$ 51.200,0000 20/10/2021
13:44:41

Marca: SEC POWER 
Fabricante: SEC POWER 
Modelo / Versão: 12V / 26AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características
adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

19.433.506/0001-12 R. SANTOS
COMERCIO DE
BATERIAS

Sim Sim 64 R$ 900,0000 R$ 57.600,0000 05/10/2021
14:59:20

Marca: PLANET 
Fabricante: PLANET 
Modelo / Versão: PL12-26 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento
no-break/UPS; Deve ser homologada pela Anatel; Tensão Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 26 Ah 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 900,0000 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 800,0000 08.164.393/0001-80 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 700,0000 13.125.158/0001-30 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 571,1700 28.742.918/0001-25 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 363,1000 09.388.567/0001-51 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 363,0800 13.573.964/0001-70 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 363,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 360,0000 08.847.656/0001-56 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 360,0000 02.776.782/0001-80 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 499,0000 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:23:18:850
R$ 350,0000 08.847.656/0001-56 20/10/2021 14:26:09:463
R$ 351,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:27:09:877
R$ 485,0000 08.164.393/0001-80 20/10/2021 14:28:25:577
R$ 352,0000 13.573.964/0001-70 20/10/2021 14:29:12:333
R$ 270,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:34:04:313
R$ 317,0000 02.776.782/0001-80 20/10/2021 14:34:44:673
R$ 331,0000 13.573.964/0001-70 20/10/2021 14:34:45:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

20/10/2021
14:02:46 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 20/10/2021
14:15:03 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

20/10/2021
14:32:51 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 20/10/2021
14:32:51

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 350,0000 e R$ 363,1000.

Encerramento 20/10/2021
14:37:52 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

20/10/2021
14:37:52 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

20/10/2021
14:53:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

20/10/2021
15:33:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UPS TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55.

Ata PREGÃO 52 (0969912)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 346



05/11/2021 13:12 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 8/21

Aceite de proposta 20/10/2021
17:44:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55, pelo melhor lance de R$ 270,0000.

Habilitação de fornecedor 04/11/2021
17:15:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA -
CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Bateria estacionária alta capacidade

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
11.385.452/0001-55 UPS

TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 112 R$ 399,0000 R$ 44.688,0000 20/10/2021
10:12:40

Marca: FREEDOM 
Fabricante: CLARIOS 
Modelo / Versão: DF-700 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, características adicionais: selada
vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

28.742.918/0001-25 SENA &
LOURENCO
BATERIAS
LTDA.

Sim Sim 112 R$ 399,1600 R$ 44.705,9200 14/10/2021
21:14:38

Marca: MOURA 
Fabricante: MOURA 
Modelo / Versão: 12MN45 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 45 Ah Para uso em equipamento no break; Tensão
Nominal:12V; Capacidade Nominal:45Ah(C20h); 
Porte da empresa: ME/EPP

08.847.656/0001-56 JK ENERGIA
LTDA

Sim Sim 112 R$ 580,0000 R$ 64.960,0000 19/10/2021
18:12:21

Marca: getpower 
Fabricante: getpower 
Modelo / Versão: conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, características adicionais: selada
vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

02.776.782/0001-80 NOBREAK.NET
COMERCIO E
SERVICOS
ELETRO
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 112 R$ 780,0000 R$ 87.360,0000 20/10/2021
13:29:58

Marca: GETPOWER 
Fabricante: LEOCH 
Modelo / Versão: GP12-45 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, características adicionais: selada
vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

13.125.158/0001-30 PROLIN LTDA Sim Sim 112 R$ 800,0000 R$ 89.600,0000 19/10/2021
13:15:55

Marca: secpower 
Fabricante: secpower 
Modelo / Versão: SP12-45 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, características adicionais: selada
vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

19.433.506/0001-12 R. SANTOS
COMERCIO DE
BATERIAS

Sim Sim 112 R$ 950,0000 R$ 106.400,0000 05/10/2021
14:59:20

Marca: PLANET 
Fabricante: PLANET 
Modelo / Versão: PL12-45 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-
break/UPS; Deve ser homologada pela Anatel; Tensão Nominal:12V; Capacidade Nominal:45Ah 
Porte da empresa: ME/EPP

08.164.393/0001-80 POWER TRAC
BATERIAS

Sim Sim 112 R$ 1.200,0000 R$ 134.400,0000 20/10/2021
13:44:41
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LTDA
Marca: SEC POWER 
Fabricante: SEC POWER 
Modelo / Versão: 12V / 45AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico:
chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, características adicionais: selada
vrla(reguladas por válvulas) 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.200,0000 08.164.393/0001-80 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 950,0000 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 800,0000 13.125.158/0001-30 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 780,0000 02.776.782/0001-80 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 580,0000 08.847.656/0001-56 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 399,1600 28.742.918/0001-25 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 399,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 398,0000 28.742.918/0001-25 20/10/2021 14:19:02:910
R$ 699,0000 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:23:41:947
R$ 775,0000 08.164.393/0001-80 20/10/2021 14:28:43:437
R$ 615,0000 02.776.782/0001-80 20/10/2021 14:29:19:247
R$ 350,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:36:58:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

20/10/2021
14:03:13 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 20/10/2021
14:15:04 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

20/10/2021
14:35:22 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 20/10/2021
14:35:22

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 398,0000 e R$ 699,0000.

Encerramento 20/10/2021
14:40:23 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

20/10/2021
14:40:23 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

20/10/2021
14:53:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

20/10/2021
15:33:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UPS TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55.

Aceite de proposta 20/10/2021
17:44:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55, pelo melhor lance de R$ 350,0000.

Habilitação de fornecedor 04/11/2021
17:15:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA -
CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Bateria recarregável

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
11.385.452/0001-55 UPS

TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 24 R$ 704,0000 R$ 16.896,0000 20/10/2021
10:12:40

Marca: FREEDOM 
Fabricante: CLARIOS 
Modelo / Versão: DF-1000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no
break, características adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal:
65 ah, tensão nominal: 12 v 
Porte da empresa: ME/EPP

08.847.656/0001-56 JK ENERGIA
LTDA

Sim Sim 24 R$ 810,0000 R$ 19.440,0000 19/10/2021
18:12:21

Marca: getpower 
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Fabricante: getpower 
Modelo / Versão: conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no
break, características adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal:
65 ah, tensão nominal: 12 v 
Porte da empresa: ME/EPP

02.776.782/0001-80 NOBREAK.NET
COMERCIO E
SERVICOS
ELETRO
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 24 R$ 950,0000 R$ 22.800,0000 20/10/2021
13:29:58

Marca: GETPOWER 
Fabricante: LEOCH 
Modelo / Versão: GP12-65 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no
break, características adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal:
65 ah, tensão nominal: 12 v 
Porte da empresa: ME/EPP

19.433.506/0001-12 R. SANTOS
COMERCIO DE
BATERIAS

Sim Sim 24 R$ 1.000,0000 R$ 24.000,0000 05/10/2021
14:59:20

Marca: PLANET 
Fabricante: PLANET 
Modelo / Versão: PL12-70 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-
break/UPS; Deve ser homologada pela Anatel; Tensão Nominal:12V; Capacidade Nominal:65Ah 
Porte da empresa: ME/EPP

13.125.158/0001-30 PROLIN LTDA Sim Sim 24 R$ 1.400,0000 R$ 33.600,0000 19/10/2021
13:15:55

Marca: secpower 
Fabricante: secpower 
Modelo / Versão: LFP12-65 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no
break, características adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal:
65 ah, tensão nominal: 12 v 
Porte da empresa: ME/EPP

28.742.918/0001-25 SENA &
LOURENCO
BATERIAS
LTDA.

Sim Sim 24 R$ 1.408,5600 R$ 33.805,4400 14/10/2021
21:14:38

Marca: MOURA 
Fabricante: MOURA 
Modelo / Versão: 12MVA-65 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Tensão Nominal:12V;
Capacidade Nominal:65Ah(C20h); 
Porte da empresa: ME/EPP

08.164.393/0001-80 POWER TRAC
BATERIAS
LTDA

Sim Sim 24 R$ 2.000,0000 R$ 48.000,0000 20/10/2021
13:44:41

Marca: SEC POWER 
Fabricante: SEC POWER 
Modelo / Versão: 12V / 65AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no
break, características adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal:
65 ah, tensão nominal: 12 v 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 08.164.393/0001-80 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 1.408,5600 28.742.918/0001-25 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 1.400,0000 13.125.158/0001-30 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 1.000,0000 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 950,0000 02.776.782/0001-80 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 810,0000 08.847.656/0001-56 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 704,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:00:01:053
R$ 899,0000 19.433.506/0001-12 20/10/2021 14:24:03:123

R$ 1.380,0000 08.164.393/0001-80 20/10/2021 14:28:59:253
R$ 880,0000 02.776.782/0001-80 20/10/2021 14:29:48:823

R$ 1.407,0000 28.742.918/0001-25 20/10/2021 14:34:21:233
R$ 450,0000 11.385.452/0001-55 20/10/2021 14:37:28:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

20/10/2021
14:03:36 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 20/10/2021
14:15:05 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

20/10/2021
14:35:42 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 20/10/2021
14:35:42

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 704,0000 e R$ 899,0000.

Encerramento 20/10/2021
14:40:43 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

20/10/2021
14:40:43 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

20/10/2021
14:54:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

20/10/2021
15:34:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UPS TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55.

Aceite de proposta 20/10/2021
17:44:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55, pelo melhor lance de R$ 450,0000.

Habilitação de fornecedor 04/11/2021
17:15:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA -
CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 20/10/2021
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 20/10/2021

14:01:30
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Verificaremos a conformidade das propostas

cadastradas. Em seguida iniciaremos a fase de lances, aproximadamente em 15
minutos. Boa sorte.

Sistema 20/10/2021
14:15:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 20/10/2021
14:15:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
14:15:03

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
14:15:03

Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
14:15:04

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
14:15:05

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
14:32:50

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
239,9900 e R$ 250,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:50 do

dia 20/10/2021.
Sistema 20/10/2021

14:32:51
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
350,0000 e R$ 363,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:51 do

dia 20/10/2021.
Sistema 20/10/2021

14:35:22
A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
398,0000 e R$ 699,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:40:22 do

dia 20/10/2021.
Sistema 20/10/2021

14:35:42
A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$
704,0000 e R$ 899,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:40:42 do

dia 20/10/2021.
Sistema 20/10/2021

14:37:51
O fornecedor da proposta no valor de R$ 240,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 20/10/2021

14:37:51
O item 1 está encerrado.

Sistema 20/10/2021
14:37:52

O fornecedor da proposta no valor de R$ 363,1000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 20/10/2021
14:37:52

O fornecedor da proposta no valor de R$ 350,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.
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Sistema 20/10/2021
14:37:52

O item 2 está encerrado.

Sistema 20/10/2021
14:40:23

O fornecedor da proposta no valor de R$ 398,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 3.

Sistema 20/10/2021
14:40:23

O fornecedor da proposta no valor de R$ 699,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 3.

Sistema 20/10/2021
14:40:23

O fornecedor da proposta no valor de R$ 580,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 3.

Sistema 20/10/2021
14:40:23

O fornecedor da proposta no valor de R$ 615,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 3.

Sistema 20/10/2021
14:40:23

O item 3 está encerrado.

Sistema 20/10/2021
14:40:43

O fornecedor da proposta no valor de R$ 899,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 4.

Sistema 20/10/2021
14:40:43

O fornecedor da proposta no valor de R$ 880,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 4.

Sistema 20/10/2021
14:40:43

O fornecedor da proposta no valor de R$ 810,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 4.

Sistema 20/10/2021
14:40:43

O item 4 está encerrado.

Sistema 20/10/2021
14:40:51

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 20/10/2021
14:45:00

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª foi a primeira classificada nos
itens 02,03,e 04, considerando a determinação do edital e da legislação do pregão

eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª negociar valores, aceita
nossa contraproposta de : R$200,00 para o item 02; R$300,00 para o item 03 e

R$400,00 para o item 04?
Pregoeiro 20/10/2021

14:46:39
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardamos resposta.

Pregoeiro 20/10/2021
14:47:10

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, BOA TARDE. V.Sª foi a primeira
classificada nos itens 02,03,e 04, considerando a determinação do edital e da

legislação do pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª
negociar valores, aceita nossa contraproposta de : R$200,00 para o item 02;

R$300,00 para o item 03 e R$400,00 para o item 04?
11.385.452/0001-

55
20/10/2021
14:47:25

Sr. Pregoeiro, infelizmente já ofertamos o nosso melhor valor na fase de lances

Pregoeiro 20/10/2021
14:48:52

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Agradeço, os valores ofertados por V.Sª, últimos
lances, estão dentro do estimado pela Administração, portanto aceitáveis.

Pregoeiro 20/10/2021
14:51:29

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, reiterando EXIGÊNCIAS DO EDITAL,
Termo de Referência ITEM , 03, ANEXO I, " O PRODUTO DEVE SER HOMOLOGADO
PELA ANATEL, BEM COMO DEVE EXISTIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓ. Pelo

exposto, V.Sª deverá indicar endereço da assistência técnica e documento
comprobatório dos itens serem homologados pela ANATEL, PODENDO INDICAR LINK.

Pregoeiro 20/10/2021
14:53:36

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, convocaremos anexo, favor encaminhar
sua proposta para os itens 02,03, e 04, devidamente ajustada aos últimos lances

ofertados, contendo a descrição COMPLETA, marca, modelo, fabricante. Convocaremos
anexo, aguardamos no prazo estabelecido no edital duas horas.

Sistema 20/10/2021
14:53:46

Senhor fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 20/10/2021
14:53:55

Senhor fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 3.

Sistema 20/10/2021
14:54:04

Senhor fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 4.

Pregoeiro 20/10/2021
14:54:34

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Anexo convocado, aguardamos.

Pregoeiro 20/10/2021
14:56:06

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr. (a)
Licitante, BOA TARDE. V.Sª foi a primeira classificada no item 01, confome

justificativas anteriores, aceita negociar, aceita nossa contraproposta no valor de
R$200,00?

Pregoeiro 20/10/2021
14:59:31

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr. (a)
Licitante, BOA TARDE. V.Sª foi a primeira classificada no item 01, conforme

justificativas anteriores, aceita negociar, aceita nossa contraproposta no valor de
R$200,00?

Pregoeiro 20/10/2021
15:02:22

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr. (a)
Licitante, BOA TARDE. V.Sª foi a primeira classificada no item 01, conforme

justificativas anteriores, aceita negociar, aceita nossa contraproposta no valor de
R$200,00?

Pregoeiro 20/10/2021
15:02:53

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, aguardamos resposta.

Pregoeiro 20/10/2021
15:11:35

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, considerando o silêncio de V.Sª,bem como a possibilidade deste pregoeiro
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convocar anexo, determino o prazo de duas horas para encaminhamento de sua
proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado ITEM 01, CONTENDO A

DESCRIÇÃO COPLETA, INDICAÇÃODE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓ, deixando
de anexar no prazo determinado, recusaremos.

Pregoeiro 20/10/2021
15:11:46

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - sua
proposta.

Pregoeiro 20/10/2021
15:12:32

Srs. (as) Licitante, peço que aguardem, retornaremos ao chat às 16h 15"

Sistema 20/10/2021
15:12:40

Senhor fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 20/10/2021
15:13:16

REITERO O QUE DETERMINA O ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 03

Pregoeiro 20/10/2021
15:14:10

"...apresente comprovação que as baterias ofertadas são homologadas pela ANATEL e
declare o endereço da assistência técnica em Maceió."

Sistema 20/10/2021
15:33:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-
55, enviou o anexo para o ítem 2.

Sistema 20/10/2021
15:33:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-
55, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema 20/10/2021
15:34:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-
55, enviou o anexo para o ítem 4.

Pregoeiro 20/10/2021
16:19:05

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, aguardamos o pronunciamento de V.Sª e/ou anexação da proposta ajustada,
lembrando, conforme determinação do edital, convocado pelo pregoeiro, deixando de

anexar no prazo de duas horas, recusaremos a sua proposta.
Pregoeiro 20/10/2021

16:20:11
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento das propostas,

encaminhamos à Unidade de TI deste Regional a fim de analisar a conformidade
técnica, peço que aguarde. Obrigado.

Pregoeiro 20/10/2021
16:21:23

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, o prazo encerra às 17h e 12 minutos.

02.776.782/0001-
80

20/10/2021
16:23:57

Sr. pregoeiro, ciente

02.776.782/0001-
80

20/10/2021
16:24:05

estamos aguardando a assinatura do nosso representante legal

Pregoeiro 20/10/2021
16:25:59

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Agradeço
pelo retorno, aguardamos.

Sistema 20/10/2021
16:54:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO
ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.

02.776.782/0001-
80

20/10/2021
16:55:08

Segue conforme solicitado, obrigado.

Pregoeiro 20/10/2021
16:56:05

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, acuso o recebimento do arquivo, encaminharemos à Unidade de TI para

análise de conformidade técnica.
Pregoeiro 20/10/2021

16:56:40
Srs.(as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h e 30 minutos.

Pregoeiro 20/10/2021
16:58:59

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Em tempo.
Sr. (a) Licitante, favor esclarecer, o item ofertado por V.Sª POSSUI ASSISTÊNCIA

TÉCNICA EM MACEIÓ/AL, ASSIM COMO EXIGE O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I
ITEM 03 EDITAL 52/2021 TRE-AL?

Pregoeiro 20/10/2021
17:03:46

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, V.Sª está acompanhando as mensagens que reiteram a exigência da

apresentação/indicação de assistência técnica em Maceió/AL. A proposta apresentou
endereço no RIO DE JANEIRO-RJ. Favor esclarecer.

02.776.782/0001-
80

20/10/2021
17:11:26

Sr. pregoeiro

02.776.782/0001-
80

20/10/2021
17:11:58

desculpa o equivoco, possuimos assistencia em Maceio, por gentileza poderia abrir o
campo novamente para envio

Sistema 20/10/2021
17:17:57

Senhor fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 20/10/2021
17:18:53

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, anexo convocado, aguardamos a retificação necessária. Obrigado.

Pregoeiro 20/10/2021
17:19:57

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA -
Consideramos a possibilidade em razão de diligência, bem como, é prerrogativa do
pregoeiro dilatar prazo para entrega de proposta, assim como prescreve o edital.

Aguardamos
Sistema 20/10/2021

17:20:39
Senhor fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS

LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 20/10/2021

17:29:58
Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO

ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 20/10/2021

17:31:54
Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)

Licitante, acuso o recebimento do arquivo, favor aguarde um instante.
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Pregoeiro 20/10/2021
17:44:07

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade de TI em análise técnica
registrou a conformidade de suas propostas para os itens 02,03 04, razão pela qual

procederemos a aceitação dos mesmos
Pregoeiro 20/10/2021

17:45:37
Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento da Unidade de TI, peço que
aguarde.

02.776.782/0001-
80

20/10/2021
17:50:11

ok

Pregoeiro 20/10/2021
18:08:25

Srs.(as) Ainda estamos aguardando o pronunciamento da Unidade TI.

Pregoeiro 20/10/2021
18:29:24

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, passaremos a registrar o pronunciamento da Unidade Técnica, ao final,

abriremos convocação de anexo a fim de V.Sª apresentar documentos e/ou
esclarecimentos em diligência, segue:

Pregoeiro 20/10/2021
18:29:38

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Senhor
Pregoeiro, Realizamos a análise dos aspectos técnicos da proposta apresentada pela

empresa Nobreak.Net, doc. 0962827, e não identificamos o modelo de bateria
ofertado (GP12-18S) no Certiticado de Homologação da Anatel como também no

folder técnico. Desta forma sugerimos a realização de diligência junto ao licitante para
que sejam forneci

Pregoeiro 20/10/2021
18:31:04

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - .....as
devidas comprovações" É O PRONUNCIAMENTO.

Pregoeiro 20/10/2021
18:34:36

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, abriremos convocação de anexo, contudo considerando a proximidade do

término do expediente deste Tribunal, suspenderemos a sessão, razão pela qual V.Sª
poderá anexar a documentação técnica e/ou esclarecimentos no momento da

reabertura, esta ocorrerá às 13h e 30´ de amanhã dia21/10/2021, deixando de
anexar RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA.

Pregoeiro 20/10/2021
18:35:21

Srs. (as) Licitantes, sessão suspensa, retornaremos amanhã às 13h e 30´. Tenham
uma boa noite.

Sistema 20/10/2021
18:35:44

Senhor fornecedor NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.782/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 21/10/2021
13:31:04

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 21/10/2021
13:33:16

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. Conforme registrado na sessão anterior, a Unidade de TI solicitou
documentos técnicos complementares em diligência, a fim de avaliar a conformidade

técnica da proposta de V.Sª, item 01. Pelo exposto, a convocação de anexo permanece
aberta. Favor juntar documentos. Aguardamos.

Pregoeiro 21/10/2021
13:44:22

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, favor responder. V.Sª possui os documentos técnicos solicitados em

diligência, podemos aguardar? Determino o prazo de uma hora para anexação, caso
contrário recusaremos a sua proposta.

Pregoeiro 21/10/2021
14:40:52

Para NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - Sr.(a)
Licitante, a convocação de anexo permaneceu aberta por mais de 12h. A sessão foi

reaberta às 13h 30´, foi exposto a necessidade de juntar documentos
complementares em diligência, até o presente momento, V.Sª não juntou qualquer
documento técnico tampouco esclareceu. Recusaremos a sua proposta, registro em

quatro minutos.
Sistema 21/10/2021

14:47:03
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 21/10/2021
14:49:15

Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª é a segunda classificada no item 01, conforme determinação do edital
e da legislação do pregão devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar

nossa contraproposta no valor de R$203,00 reais? É possível?
Pregoeiro 21/10/2021

14:50:26
Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª é a segunda classificada no item 01, conforme determinação do edital
e da legislação do pregão devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar

nossa contraproposta no valor de R$203,00 reais? É possível?
Pregoeiro 21/10/2021

14:51:28
Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª é a segunda classificada no item 01, conforme determinação do edital
e da legislação do pregão devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar

nossa contraproposta no valor de R$203,00 reais? É possível?
Pregoeiro 21/10/2021

15:07:22
Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª é a segunda classificada no item 01, conforme determinação do edital
e da legislação do pregão devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar

nossa contraproposta no valor de R$203,00 reais? É possível?
Pregoeiro 21/10/2021

15:07:44
Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante,

favor responder.
Pregoeiro 21/10/2021

15:14:00
Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante,

considerando o silêncio de V.Sª, considerando que o valor ofertado é compatível com o
estimado pela administração, convocaremos anexo, aguardamos o envio de sua
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proposta ajustada ao último lance ofertado no prazo de duas horas, deixando de
anexar recusaremos a mesma.

Sistema 21/10/2021
15:14:19

Senhor fornecedor EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.573.964/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

13.573.964/0001-
70

21/10/2021
15:28:38

Boa Tarde

13.573.964/0001-
70

21/10/2021
15:49:26

Estamos Avaliando, só 1 minuto.

13.573.964/0001-
70

21/10/2021
16:00:59

Em busca de um menor preço consultamos o fabricante, e o mesmo não teria a
quantidade necessária para atender a Instituição. Grato pela espera.

Pregoeiro 21/10/2021
16:23:28

Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Agradeço, o valor
ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração tre/al, mantemos a
convocação de anexo, favor encaminhe sua proposta devidamente ajustada ao último

lance ofertado, documentos técnicos para avaliação da Unidade de TI.
Pregoeiro 21/10/2021

16:23:43
Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Senhor

fornecedor EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
13.573.964/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 21/10/2021
16:39:15

Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
aguardamos a sua proposta ajustada ao último lance ofertado, a convocação de anexo

está mantida. Reiterando, são necessários documentos técnicos para avaliação,
certificado ANATEL. Indicação de assistência técnica em Maceió AL

Pregoeiro 21/10/2021
16:58:32

Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
aguardamos a anexação da proposta com o valor do último lance ofertado até às 17h
17´, duas horas após a convocação de anexo, conforme determina o edital, deixando

de anexar RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA.
Pregoeiro 21/10/2021

17:12:40
Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - Sr.(a) Licitante,

faltam 5 minutos, V.Sª não tem interesse em manter a proposta no último valor
ofertado?

Pregoeiro 21/10/2021
17:17:20

Para EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - "Sistema
informa: (21/10/2021 15:14:19) Senhor fornecedor EMMENSA VAREJISTA DE

SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.573.964/0001-70, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1." RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA

Sistema 21/10/2021
17:17:34

Senhor fornecedor EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.573.964/0001-70, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi

encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 21/10/2021

17:20:37
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem

de classificação, aceita negociar valores, aceita nossa contraproposta no valor de
R$203,00?

Pregoeiro 21/10/2021
17:21:12

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem
de classificação, aceita negociar valores, aceita nossa contraproposta no valor de

R$203,00? ITEM 01
Pregoeiro 21/10/2021

17:22:06
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem

de classificação, aceita negociar valores, aceita nossa contraproposta no valor de
R$203,00? ITEM 01

11.385.452/0001-
55

21/10/2021
17:22:26

Boa tarde Sr. Pregoeiro, já ofertamos o nosso melhor valor na fase de lances.

Pregoeiro 21/10/2021
17:24:35

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Agradeço, favor encaminhe sua proposta devidamente
ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa do item, certificado

ANATEL, indicação de assistência técnica e Maceió, também alerto:
Pregoeiro 21/10/2021

17:25:35
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - A proposta do primeiro classificado foi recusada em

razão de deixar de identificar o modelo nos documentos técnicos apresentados,
guardando compatibilidade com proposta.

Sistema 21/10/2021
17:25:43

Senhor fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 21/10/2021
17:26:44

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, anexo convocado, aguardamos no
prazo do edital. Considere a possibilidade, se possível, anexar até às 18h 30.

Agradeceria
11.385.452/0001-

55
21/10/2021
17:32:21

Sr. Pregoeiro, aguarde só um instante por gentileza, já enviaremos

Pregoeiro 21/10/2021
17:33:57

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Agradeço.

Pregoeiro 21/10/2021
17:41:16

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, verificamos a documentação de
habilitação anexa anteriormente a abertura da sessão, não visualizamos o

CERTIFICADO ANATEL do modelo ofertado por V.Sª, favor, ao encaminhar a proposta
peço que junte o respectivo documento. Agradeço.

Pregoeiro 21/10/2021
17:59:58

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, verificamos a documentação de
habilitação anexa anteriormente a abertura da sessão, não visualizamos o

CERTIFICADO ANATEL do modelo ofertado por V.Sª, favor, ao encaminhar a proposta
peço que junte o respectivo documento. Agradeço.

Pregoeiro 21/10/2021
18:03:05

Srs. (as) Licitantes, em razão da proximidade do término do expediente deste
Regional suspendermos a sessão, retornaremos pela manhã do dia 22/10 às 8h
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Sistema 21/10/2021
18:06:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-
55, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 22/10/2021
08:03:19

Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 22/10/2021
08:24:10

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª juntou proposta e catálogo técnico.
Contudo não identificamos o certificado de homologação da Anatel, favor esclarecer.

Pregoeiro 22/10/2021
08:30:42

Srs.(as) Licitantes, bom dia. Favor aguardem.

Pregoeiro 22/10/2021
08:34:32

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr(a) Licitante, BOM DIA ! Reitero a mensagem
consignada na sessão anterior, V.Sª juntou proposta e catálogo técnico. Contudo não

identificamos o certificado de homologação da Anatel, favor esclarecer.
Pregoeiro 22/10/2021

08:35:02
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Reitero a mensagem consignada na sessão anterior,

V.Sª juntou proposta e catálogo técnico, ITEM 01. Contudo não identificamos o
certificado de homologação da Anatel, favor esclarecer.

11.385.452/0001-
55

22/10/2021
08:35:50

Sr. Pregoeiro, bom dia, entramos em contato com o fabricante e fomos informados
que existe um dispositivo legal na lei, que afirma que baterias que possuam menos

que 26Ah não necessitam do certificado Anatel, essa foi a informação que obtivemos.
Pregoeiro 22/10/2021

08:43:08
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, considerando a informação de V.Sª,
faz-se necessário o apontamento da legislação vinculante indicada em documento
oficial pelo fabricante. Considere que as regras contidas no Edital são vinculantes,

julgamento de aceitação pelo pregoeiro é objetivo. O fato poderá ser encaminhado à
Unidade Técnica para avaliação.

Pregoeiro 22/10/2021
08:44:11

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Nesse sentido, necessitamos que V.Sª junte documento
oficial comprovando o registrado na presente sessão.

Pregoeiro 22/10/2021
08:53:19

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

Sistema 22/10/2021
08:53:28

Senhor fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 22/10/2021
08:55:20

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, convocamos anexo, se possível favor
anexar documento que comprove o alegado, e/ou informe o dispositivo legal que

exclui a exigência contida no Edital.
Pregoeiro 22/10/2021

09:19:01
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, verificamos as propostas cadastradas,

existe licitante com certificado ANATEL exigido no ITEM 01. Não duvidando da
informação de V.Sª, diligenciamos, existe modelos que possuem a certificação ANATEL
PARA BATERIAS MENOS DE 26AH, razão pela qual, CONSIDERANDO QUE SEGUIMOS

O QUE DETERMINA O EDITAL, JULGAMENTO OBJETIVO....
Pregoeiro 22/10/2021

09:21:26
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - considerando ainda, que V.Sª não possui certificado

ANATEL para o modelo ofertado, vamos recusar a sua proposta. Gostaria de se
pronunciar?

Sistema 22/10/2021
09:21:40

Senhor fornecedor UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, o prazo
para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

11.385.452/0001-
55

22/10/2021
09:22:02

Sr. Pregoeiro, Entraremos em contato novamente com o fabricante

Pregoeiro 22/10/2021
09:29:26

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, mesmo confirmando pelo FABRICANTE,
existe baterias homologadas pela ANATEL com menos de 26AH. Reitero, A EXIGÊNCIA
É VINCULANTE, o pregoeiro não pode, no presente caso, deixar de seguir, pois estaria

infringindo diversos princípios, vinculação ao edital, legalidade, isonomia. O fato
poderia ser contestado anteriormente, em ações como:

Pregoeiro 22/10/2021
09:30:50

Para UPS TECNOLOGIA LTDA - pedido de esclarecimentos ou até impugnação ao Ato
Convocatório, anterior a abertura do certame. Pelo exposto, V.Sª, para o modelo

ofertado não possui a comprovação exigida. Não é possível a aceitação.
11.385.452/0001-

55
22/10/2021
09:36:36

Sr. Pregoeiro, deste forma, solicitamos então a desclassificação para o item 1, visto
que após contato com o fornecedor da bateria, o mesmo nos informou que não possui

o certificado da Anatel do modelo proposto por nossa empresa.
Pregoeiro 22/10/2021

09:40:48
Para UPS TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço pela compreensão. Tenha um

bom dia.
Pregoeiro 22/10/2021

09:43:12
Para R. SANTOS COMERCIO DE BATERIAS - Sr.(a) Licitante, bom dia. V.Sª é a próxima

na ordem de classificação, preliminarmente, o modelo ofertado por V.Sª possui
CERTIFICADO ANATEL?

Pregoeiro 22/10/2021
09:48:19

Para R. SANTOS COMERCIO DE BATERIAS - Sr.(a) Licitante, determino o prazo de 10
minutos para resposta, considerando que V.Sª não juntou documento técnico capaz de

comprovar a conformidade de sua proposta/item/marca/modelo.
Pregoeiro 22/10/2021

10:02:51
Para JK ENERGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia. V.Sª é próxima na ordem de
classificação. O modelo/marca ofertada é idêntica as recusadas anteriormente?
Considerando a inexistência de comprovação de certificado ANATEL? Aguardo

resposta.
Pregoeiro 22/10/2021

10:04:40
Para JK ENERGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia. V.Sª é próxima na ordem de
classificação. O modelo/marca ofertada é idêntica as recusadas anteriormente?

Considerando a inexistência de comprovação de certificado ANATEL? Aguardo resposta
Pregoeiro 22/10/2021

10:10:34
Para JK ENERGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, determino o prazo de 10 minutos para

resposta, considerando que V.Sª não anexou qualquer documento técnico do modelo
ofertado, tampouco juntou cerificado ANATEL.
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Sistema 22/10/2021
10:27:00

A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos
seguintes lances: R$ 264,0000, R$ 265,0000 e R$ 289,0000, poderá enviar um lance

único e fechado até às 10:31:59 do dia 22/10/2021.
Sistema 22/10/2021

10:32:00
O fornecedor da proposta no valor de R$ 264,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 22/10/2021

10:32:00
O fornecedor da proposta no valor de R$ 265,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 22/10/2021

10:32:00
O fornecedor da proposta no valor de R$ 289,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 22/10/2021

10:32:00
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor

de R$ 400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:00 do dia
22/10/2021.

Sistema 22/10/2021
10:37:01

O fornecedor da proposta no valor de R$ 400,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 22/10/2021
10:37:01

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 22/10/2021
10:40:02

Para POWER TRAC BATERIAS LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia. V.Sª é a próxima na
ordem de classificação, questiono preliminarmente, confirma que o item ofertado

possui CERTIFICADO ANATEL?
Pregoeiro 22/10/2021

11:45:09
Para POWER TRAC BATERIAS LTDA - Sr.(a) Licitante, vamos recusar a sua proposta, o

chat ficou aberto por mais de uma hora e V.Sª não se pronunciou.
Pregoeiro 22/10/2021

11:47:36
Srs. (as) Licitantes, suspenderemos a sessão, com retorno reagendado para o DIA

03/11/2021 ÀS 13H 30´
Pregoeiro 03/11/2021

13:35:46
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 03/11/2021
15:01:41

Srs.(as) Licitantes, favor aguardem mais um instante.

Pregoeiro 03/11/2021
15:11:26

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima classificada no item 01, preliminarmente, o

modelo ofertado por V.Sª possui certificado ANATEL? Caso reitere e comprove, o edital
e a legislação do pregão determina que o pregoeiro deverá questionar sobre a

possibilidade de negociar valores, aceita nossa contraproposta no valor de R$200,00?
Pregoeiro 03/11/2021

15:15:17
Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima classificada no item 01, preliminarmente, o

modelo ofertado por V.Sª possui certificado ANATEL? Caso reitere e comprove, o edital
e a legislação do pregão determina que o pregoeiro deverá questionar sobre a

possibilidade de negociar valores, aceita nossa contraproposta no valor de R$200,00?
Pregoeiro 03/11/2021

15:18:47
Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)

Licitante, não visualizamos o certificado ANATEL do item ofertado por V.Sª, na
documentação técnica anexa junto com proposta, inclusive, foi anexado, proposta e

atestados de qualificação técnica. Favor responder ao primeiro questionamento.
Determino o prazo de dez minutos, ao final, não se manifestando, vamos recusar a

sua proposta.
09.388.567/0001-

51
03/11/2021
15:21:58

Boa tarde

09.388.567/0001-
51

03/11/2021
15:24:31

Solicito um tempo para contato com o fabricante.

Pregoeiro 03/11/2021
15:29:07

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)
Licitante, o prazo para juntar proposta ajustada é de duas horas, concedemos o

mesmo prazo, contudo, peço que responda ao segundo questionamento, é possível
aceitar nossa contraproposta? Deixaremos o chat em aberto, assim, no prazo

informado V.Sª poderá anexar proposta ajustada e/ou valor negociado, bem como
DEVERÁ ANEXAR CERTIFICADO ANATEL.

Sistema 03/11/2021
15:29:35

Senhor fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51, solicito o envio do anexo referente

ao ítem 1.
Pregoeiro 03/11/2021

15:29:49
Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Anexo

convocado.
09.388.567/0001-

51
03/11/2021
15:34:06

Senhor Pregoeiro não conseguimos baixar o nosso valor. Infelizmente esses produtos
são cotados em dólar e nossa margem é pequena. Grato.

Pregoeiro 03/11/2021
15:46:25

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO -
Agradeço, verifique com o fabricante o certificado ANATEL, junte o documento

comprobatório e sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, este
compatível com o estimado pela Administração, no prazo determinado. Aguardo até às

17h e 29minutos.
09.388.567/0001-

51
03/11/2021
15:50:48

ok.

Sistema 03/11/2021
15:53:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO
DE EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 03/11/2021
17:11:02

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)
Licitante, encaminharemos a sua proposta à Unidade de TI para análise da
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conformidade técnica. Peço que aguarde a resposta até às 18h, caso contrário,
suspenderemos a sessão para amanhã às 13h e 30´

09.388.567/0001-
51

03/11/2021
17:34:12

Ok no aguardo.

Pregoeiro 03/11/2021
17:59:57

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr. (a)
Licitante, a Unidade de TI não identificou o modelo ofertado por V.Sª, listado no

CERTICADO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANALTEL, TAMPOUCO NA PROPOSTA, ESTÁ DE
FORMA GENÉRICA. DEVE SER IDÊNTICO AO CERTIFICADO EM QUESTÃO, FAVOR

ESCLARECER. PODEMOS, REABRIR CONVOCAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE PROPOSTA.
E INCLUSÃO DO MODELO EXATO.

Pregoeiro 03/11/2021
18:02:07

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr. (a)
Licitante, a Unidade de TI não identificou o modelo ofertado por V.Sª, listado no

CERTICADO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANALTEL, TAMPOUCO NA PROPOSTA, ESTÁ DE
FORMA GENÉRICA. DEVE SER IDÊNTICO AO CERTIFICADO EM QUESTÃO, FAVOR

ESCLARECER. PODEMOS, REABRIR CONVOCAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE PROPOSTA.
E INCLUSÃO DO MODELO EXATO.

09.388.567/0001-
51

03/11/2021
18:05:16

Boa tarde

Pregoeiro 03/11/2021
18:10:02

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr. (a)
Licitante, a Unidade de TI não identificou o modelo ofertado por V.Sª, listado no

CERTICADO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANALTEL, TAMPOUCO NA PROPOSTA, ESTÁ DE
FORMA GENÉRICA. DEVE SER IDÊNTICO AO CERTIFICADO EM QUESTÃO, FAVOR

ESCLARECER. PODEMOS, REABRIR CONVOCAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE PROPOSTA.
E INCLUSÃO DO MODELO EXATO.

Pregoeiro 03/11/2021
18:11:25

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)
Licitante, poderia responder?

09.388.567/0001-
51

03/11/2021
18:13:16

Posso refazer a proposta de acordo com o certificado visto que o mesmo foi emitido do
fabricante para o representante comercial exclusivo no Brasil. O Fabricante é a LEOCH
INTERNATIONAL homologado no Brasil pela SEC POWER . Os modelo são GET POWER

no caso conhecido pela sigla GP. Como foi especificado no lançamento no sitio
compras.br

Pregoeiro 03/11/2021
18:17:48

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO -
Agradeço, contudo, a Unidade foi clara, sua proposta deve guardar inteira

conformidade, MARCA/MODELO/ com o CERTIFICADO ANATEL. Vamos suspender o
pregão em razão do horário. Deixaremos a convocação de anexo aberta a fim de V.Sª

encaminhar a proposta devidamente retificada. Agradeço e boa noite.
Sistema 03/11/2021

18:17:56
Senhor fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE

EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 1.

09.388.567/0001-
51

03/11/2021
18:20:38

Esse modelo específico GP12v 18ah não aparece neste certificado, mas a industria de
baterias é sim Certificada ANATEL, geralmente eles especificam somente modelos

acima de 40ah.
Pregoeiro 03/11/2021

18:23:18
Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)

Licitante, devo explicar. O critério de julgamento é OBJETIVO, e segue estritamente o
determinado no EDITAL, se não é possível a comprovação do CERTIFICADO POR V.Sª,

a proposta será recusada.
Sistema 03/11/2021

18:32:04
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO
DE EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 03/11/2021
18:35:34

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)
Licitante, acuso o recebimento do arquivo, encaminharemos à Unidade de TI.

Pregoeiro 03/11/2021
18:36:26

Srs. (as) Licitantes, suspenderemos o presente pregão eletrônico, retornaremos
amanhã dia 04/2021 às 13h e 30´

Pregoeiro 04/11/2021
13:31:48

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 04/11/2021
13:35:33

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)
Licitante, na sessão anterior registramos o pedido de diligência e esclarecimento da
Unidade de TI quanto à apresentação da proposta de V.Sª, registramos, da mesma

forma, que o edital é vinculante e segue princípio da legalidade. Dessa forma, a
segunda proposta e o documento técnico, Certificado ANATEL, não identifiquei

alterações substanciais.
Pregoeiro 04/11/2021

13:49:50
Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - SR.(A)
LICITANTE, VOU ABRIR A CONVOCAÇÃO DE ANEXO. REGISTRE O MODELO EXATO

QUE ESTÁ DESCRITO NO CERTIFICADO ANATEL. SÃO VÁRIOS. QUAL O QUE V.Sª ESTÁ
OFERTANDO. A PROPOSTA ESTÁ INCOMPLETA. A COLUNA ESTÁ DESCRIÇÃO OBJETO,

IDENTICO V.Sª REGISTROU NA SUA PROPOSTA INICIAL "BATERIA GET POWER ,
FABRICANTE LEOCH VERSÃO/MODELO GP12-18S." E C.ANATEL CORRESPONDENTE

Pregoeiro 04/11/2021
13:50:23

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(A)
Licitante, acredito que fui claro. Uma hora para envio.

Sistema 04/11/2021
13:50:37

Senhor fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51, solicito o envio do anexo referente

ao ítem 1.
09.388.567/0001-

51
04/11/2021
14:12:37

ok.
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09.388.567/0001-
51

04/11/2021
14:12:56

EXTREMAMENTE CLARO.

09.388.567/0001-
51

04/11/2021
14:15:12

NO CERTIFICADO ANATEL NÃO CONSTA ESTE MODELO DE BATERIA GP12V 18AH,
SOMENTE BATERIAS ACIMA DE 40AH. GRATO.

Sistema 04/11/2021
14:15:45

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO
DE EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 09.388.567/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/11/2021
14:57:00

Para SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO - Sr.(a)
Licitante, mais uma vez VAMOS CONFIRMAR o que prescreve o EDITAL, JULGAMENTO

OBJETIVO É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PREGOEIRO, PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. A PROPOSTA DE V.Sª NÃO ATENDE, NA ÍNTEGRA O QUE EXIGE O

TERMO DE REFERÊNCIA. Recusaremos a sua proposta. AGRADEÇO PELA
PARTICIPAÇÃO.

Pregoeiro 04/11/2021
15:00:00

Para R. SANTOS COMERCIO DE BATERIAS - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
Preliminarmente, por equívoco recusamos a sua proposta. Contudo é possível a

RETIFICAÇÃO.
Pregoeiro 04/11/2021

15:01:56
Para R. SANTOS COMERCIO DE BATERIAS - Pelo exposto, feitas essas considerações

iniciais, questiono, ACEITA NEGOCIAR VALORES, ACEITA O VALOR DE R$200,00?
Favor responder, A BATERIA/MODELO/FABRICANTE, item ofertado por V.Sª POSSUI

CERTIFICADO ANATEL?
Pregoeiro 04/11/2021

15:02:44
Para R. SANTOS COMERCIO DE BATERIAS - AGUARDO RESPOSTA.

Pregoeiro 04/11/2021
15:03:56

Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
Preliminarmente, por equívoco recusamos a sua proposta. Contudo é possível a

RETIFICAÇÃO.
Pregoeiro 04/11/2021

15:04:05
Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Pelo exposto, feitas essas considerações

iniciais, questiono, ACEITA NEGOCIAR VALORES, ACEITA O VALOR DE R$200,00?
Favor responder, A BATERIA/MODELO/FABRICANTE, item ofertado por V.Sª POSSUI

CERTIFICADO ANATEL?
Pregoeiro 04/11/2021

15:04:15
Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - AGUARDO RESPOSTA.

28.742.918/0001-
25

04/11/2021
15:09:04

Sim, possui certificado da ANATEL. Quanto ao valor, infelizmente não há como reduzir,
por se tratar de um produtor de excelente qualidade o seu custo está dentro do valor

de mercado
28.742.918/0001-

25
04/11/2021
15:10:27

Posso estar anexando o certificado para consulta

Pregoeiro 04/11/2021
15:16:58

Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela administração. Convocaremos anexo, favor

encaminhe sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a
descrição completa do item, MARCA/MODELO/FABRICANTE etc e o CERTIFICADO

ANATEL CORRESPONDENTE, a fim da unidade de TI ANALISAR. AGUARDO EM DUAS
HORAS.

Sistema 04/11/2021
15:17:10

Senhor fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-
25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/11/2021
15:17:34

Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - SOLICITAÇÃO DE ANEXO CONVOCADA.
AGUARDAMOS. OBRIGADO.

Sistema 04/11/2021
15:21:20

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25, enviou o anexo para o ítem 1.

28.742.918/0001-
25

04/11/2021
15:23:14

Sr. pregoeiro além do certificado na ANATEL, gostaria de anexar o Certificado de
conformidade, porém não estou conseguindo anexar.

Pregoeiro 04/11/2021
15:31:25

Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Vamos liberar nova convocação de anexo.

Sistema 04/11/2021
15:31:34

Senhor fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-
25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/11/2021
15:31:52

Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Liberado, aguardo

Sistema 04/11/2021
15:33:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/11/2021
15:37:09

Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento dos
arquivos, vamos encaminhar à Unidade TI deste Tribunal para análise de

conformidade, peço que aguarde.Agradeço.
Pregoeiro 04/11/2021

16:14:27
Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Sr.(a) Licitante, a Unidade de TI deste

Regional aprovou a proposta de V.Sª, realizaremos a aceitação da mesma. Obrigado.
Pregoeiro 04/11/2021

16:22:07
Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Sr.(a)Licitante, em análise, documentos de

habilitação, não visualizamos da CEERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA,
PODERIA ANEXAR? CONVOCAREMOS ANEXO.

Sistema 04/11/2021
16:22:17

Senhor fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-
25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

28.742.918/0001-
25

04/11/2021
16:47:55

Só um instante. Estamos providenciando

Sistema 04/11/2021
16:58:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25, enviou o anexo para o ítem 1.
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28.742.918/0001-
25

04/11/2021
16:59:29

A contadora mandou dois arquivos. teria como abrir para anexar o outro?

Pregoeiro 04/11/2021
17:00:51

Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Sr.(a) Licitante, vamos habilitar o campo.

Sistema 04/11/2021
17:01:04

Senhor fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-
25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 04/11/2021
17:05:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF:
28.742.918/0001-25, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/11/2021
17:13:06

Para SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo. Agradeço

Pregoeiro 04/11/2021
17:14:24

Srs.(as) Licitantes, realizamos a habilitação das propostas aceitas, considerando que
analisamos a documentação de habilitação dos licitantes na referida situação e não

encontramos qualquer inconsistência.
Sistema 04/11/2021

17:15:50
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 04/11/2021

17:16:16
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2021 às

17:47:00.
Pregoeiro 04/11/2021

17:55:25
Srs.(as) Licitantes, agradeço a participação de todos, encerraremos a sessão. Tenham

uma boa noite.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 05/10/2021
15:33:19

Alteração equipe 05/10/2021
15:33:22

Alteração equipe 05/10/2021
15:33:24

Abertura da sessão
pública

20/10/2021
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

20/10/2021
14:15:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

20/10/2021
14:40:51 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

20/10/2021
18:36:36 Previsão de reabertura: 21/10/2021 13:30:00; suspensão administrativa

Reativação 21/10/2021
13:30:19

Suspensão
administrativa

21/10/2021
18:06:53 Previsão de reabertura: 22/10/2021 08:00:00; suspensão adm

Alteração equipe 22/10/2021
08:02:11

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos de
negociação

Reativação 22/10/2021
08:02:39

Alteração equipe 22/10/2021
08:28:26

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO

Suspensão
administrativa

22/10/2021
11:49:44

Previsão de reabertura: 03/11/2021 13:30:00; SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA. RETORNO
NO DIA 03/11/2021, CONSIDERANDO QUE O PREGOEIRO DEVERÁ SE AFASTAR
OFICIALMENTE.

Alteração equipe 03/11/2021
13:34:41

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuação dos atos do
Pregão Eletrônico.

Reativação 03/11/2021
13:35:04

Alteração equipe 03/11/2021
13:48:24

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO

Suspensão
administrativa

03/11/2021
18:45:30 Previsão de reabertura: 04/11/2021 13:30:00; ANÁLISE DE PROPOSTA

Reativação 04/11/2021
13:31:08

Abertura do prazo 04/11/2021
17:15:50 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

04/11/2021
17:16:16 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2021 às 17:47:00.
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Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:55 horas do dia 04 de
novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37
408259449

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.11.05 15:10:13 
-03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00052/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.385.452/0001-55 - UPS TECNOLOGIA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

2 Bateria estacionária alta
capacidade

Unidade 64 R$ 363,1000R$ 270,0000 R$
17.280,0000

Marca: FREEDOM
Fabricante: CLARIOS
Modelo / Versão: DF-300
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão
nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas)

3 Bateria estacionária alta
capacidade

Unidade 112 R$ 399,1600R$ 350,0000 R$
39.200,0000

Marca: FREEDOM
Fabricante: CLARIOS
Modelo / Versão: DF-700
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão
nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, características adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas)

4 Bateria recarregável Unidade 24 R$ 704,0200R$ 450,0000 R$
10.800,0000

Marca: FREEDOM
Fabricante: CLARIOS
Modelo / Versão: DF-1000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no break, características
adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 65 ah, tensão nominal: 12 v

Total do Fornecedor: R$
67.280,0000

 
28.742.918/0001-25 - SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Bateria recarregável Unidade 96 R$ 297,9000R$ 289,0000 R$
27.744,0000

Marca: MOURA
Fabricante: MOURA
Modelo / Versão: 12MVA-18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 18 Ah Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Tensão Nominal: 12V; Capacidade
Nominal: 18 Ah (C20h)

Total do Fornecedor: R$
27.744,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
95.024,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00052/2021 (SRP) 
 

Às 17:58 horas do dia 04 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00052/2021, referente ao
Processo nº 0005555-59.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Bateria recarregável
Descrição Complementar: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas), uso: nobreak, sistema
eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 96 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 297,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 289,0000 e a quantidade de
96 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:58:38

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.,
CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-25, Melhor lance: R$ 289,0000

Item: 2
Descrição: Bateria estacionária alta capacidade
Descrição Complementar: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão
nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características adicionais: selada vrla(reguladas por
válvulas)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 64 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 363,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: UPS TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 270,0000 e a quantidade de 64 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:58:40

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55, Melhor lance: R$ 270,0000

Item: 3
Descrição: Bateria estacionária alta capacidade
Descrição Complementar: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão
nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, características adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 112 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 399,1600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: UPS TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 350,0000 e a quantidade de 112 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:58:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55, Melhor lance: R$ 350,0000

Item: 4
Descrição: Bateria recarregável
Descrição Complementar: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no break, características
adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 65 ah, tensão nominal: 12 v
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 704,0200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: UPS TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 450,0000 e a quantidade de 24 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:58:45

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.385.452/0001-55, Melhor lance: R$ 450,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5702 - 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  0954444

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

Informação 5702 (0969915)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 364



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 0962774 e 0968811

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

EMPRESA UPS 0969898

EMPRESA SENA 0969903

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES ANEXAS - TRABALHISTA; CONJUNTA TCU, CNJ,
PORTAL TRANSPARÊNCIA; NEGATIVA  FALÊNCIA 
CONCORDATA, CONTRATO SOCIAL:

EMPRESA UPS 0969897

EMPRESA SENA 0969900

17 – Consta consulta ao Cadin? X  CADIN EMPRESAS: 0969911

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESA UPS 0969896

EMPRESA SENA 0969902
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X V. CERTIDÕES ANEXAS ITEM  16 DO PRESENTE  PAPEL DE
TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0969912

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0969914

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas: 0962721 e 0968784

Resultado Fornecedor - 0969914

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/11/2021, às 10:17, 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
0969915 e o código CRC E6D46B18.

0005555-59.2021.6.02.8000 0969915v5
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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 : 0005555-59.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 52/2021

 

Parecer nº 1353 / 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 52/2021, objetivando o registro
de preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande
porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em cartórios
eleitorais, conforme  termo de referência (0925599), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0930424), e suas
especificações.

 
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 0969915.

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 -
 0952783

DOU - 0953947

Portal - 0953956

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 -
 0952783

DOU - 0953947

Portal - 0953956

 

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:

01/10/2021
(Comprasnet)

04/10/2021 (DOU)

04/10/2021 (Portal)

Ata Pregão
52/2021 (0969912)
- 20/10/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
52/2021 (0969912)

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 -
 0969914

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 -
0969913

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da Conforme contido
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7 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
5702 - 0969915

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0969915

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
 Item 1 - 0968784

 Itens 2, 3 e 4 -
0962721

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
 Item 1 - 0968811

 Itens 2, 3 e 4 -
0962774

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: 0969897
e 0969900

CADIN: 0969911

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5702 -
 0969915

 

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 52/2021,
que visa o registro de preços para aquisição de baterias para os
nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e
em cartórios eleitorais, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0969913), cujos licitantes vencedores foram os abaixo
relacionados:

 
Item 1: Empresa - SENA & LOURENCO
BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
28.742.918/0001-25, pelo melhor lance no
valor total de R$ 27.744,00 (vinte e sete mil
setecentos e quarenta e quatro reais);
 
Itens 2, 3 e 4: Empresa - UPS TECNOLOGIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.385.452/0001-55 , pelo melhor lance no
valor total de R$ 67.280,00 (sessenta e sete
mil duzentos e oitenta reais).

 

À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
08/11/2021, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/11/2021, 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
0970308 e o código CRC 19F86AF9.
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 52/2021, objetivando o
registro de preços para aquisição de baterias para os
nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em Cartórios Eleitorais, conforme Termo de
Referência (0925599), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração, por meio do Despacho GSAD 0930424, e suas
especificações.

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº

1353/2021 (0970308), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral concluiu pela legalidade do presente feito, 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, entendendo não haver
óbice à homologação do Pregão Eletrônico nº 52/2021,
conforme Resultado por Fornecedor (0969913), tendo como
licitantes vencedores, a saber:

 
Item 1: Empresa - SENA & LOURENCO BATERIAS

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.742.918/0001-25, pelo
melhor lance no valor total de R$ 27.744,00 (vinte e sete mil
setecentos e quarenta e quatro reais);

 
Itens 2, 3 e 4: Empresa - UPS TECNOLOGIA LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº 11.385.452/0001-55, pelo melhor
Conclusão GDG 0970677         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 370



lance no valor total de R$ 67.280,00 (sessenta e sete mil
duzentos e oitenta reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de

todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/11/2021, às 18:45, 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
0970677 e o código CRC 5D414410.
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PROCESSO : 0005555-59.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 52/2021. Registro de Preços. Aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do
TRE-AL.

 

Decisão nº 2652 / 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 1353/2021 (0970308), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 52/2021, que tem por
objeto o Registro de Preços para aquisição de baterias para os
nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e
em Cartórios Eleitorais deste Tribunal, conforme Termo de
Referência (0925599) e suas especificações, aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração, por meio do Despacho GSAD 0930424.

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº 10.024/2019,
CONVOCO, para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços,
as empresas abaixo relacionadas, em conformidade com a Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (0969912), o relatório Resultado por
Fornecedor (0969913) mais o Termo de Adjudicação (0969914):

 
Item 1: Empresa SENA & LOURENCO
BATERIAS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº
28.742.918/0001-25, pelo melhor lance no
valor total de R$ 27.744,00 (vinte e sete
mil setecentos e quarenta e quatro reais);
 
Itens 2, 3 e 4: Empresa UPS TECNOLOGIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.385.452/0001-55, pelo melhor lance no
valor total de R$ 67.280,00 (sessenta e
sete mil duzentos e oitenta reais).
 

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/11/2021, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971140 e o código CRC C9BEF80A.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00052/2021 (SRP)

 
Às 20:18 horas do dia 11 de novembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005555-59.2021,
Pregão nº 00052/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Bateria recarregável
Descrição Complementar: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas), uso: nobreak, sistema
eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 96 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 297,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 289,0000 e a quantidade de 96
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:58:38 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SENA & LOURENCO
BATERIAS LTDA., CNPJ/CPF: 28.742.918/0001-25, Melhor lance: R$

289,0000

Homologado 11/11/2021
20:18:47

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Bateria estacionária alta capacidade
Descrição Complementar: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal:
12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak, características adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 64 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 363,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: UPS TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 270,0000 e a quantidade de 64 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:58:40 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA,

CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, Melhor lance: R$ 270,0000

Homologado 11/11/2021
20:18:57

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 3
Descrição: Bateria estacionária alta capacidade
Descrição Complementar: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal:
12 v, capacidade nominal: 45 ah, características adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas)
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 112 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 399,1600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: UPS TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 350,0000 e a quantidade de 112 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:58:43 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA,

CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, Melhor lance: R$ 350,0000

Homologado 11/11/2021
20:19:08

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 4
Descrição: Bateria recarregável
Descrição Complementar: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no break, características
adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 65 ah, tensão nominal: 12 v
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 704,0200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: UPS TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 450,0000 e a quantidade de 24 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2021
17:58:45 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UPS TECNOLOGIA LTDA,

CNPJ/CPF: 11.385.452/0001-55, Melhor lance: R$ 450,0000

Homologado 11/11/2021
20:19:18

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há convocação do cadastro de reserva em
aberto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2021, às 20:22, 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
0972692 e o código CRC BA190980.
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12/11/2021 15:47 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6755793 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: 12/11/2021 15:47:11
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6755793
   Data prevista de publicação: 16/11/2021
   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

14000465 Extrato do 4A Termo Aditivo ao Contrato nA 35-2010
(LocaAAo Igaci).rtf

003cdd97e34f56f6
6542ff0d2b6cea29 3,00 R$

99,12

14000466 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 49-2021 -MCZ
CONSTRUAOES E INCORPORAAOES LTDA.rtf

c435630e0254cb96
bac35a06686ade9a 6,00 R$

198,24

14000467 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 52-2021 - Duas
empresas.rtf

a02497bd95564555
8aef7d20b0b1101d 6,00 R$

198,24

14000468 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 53-2021 - Duas
empresas.rtf

bb4d24dc51bd6dec
dd39c56c22d2e9bc 6,00 R$

198,24

TOTAL DO OFICIO 21,00 R$
693,84
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  20/10/2021 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 168/2021
 Data de portaria:  07/04/2021
 Número do processo:  0005555-59.2021
 Número do pregão:  00052/2021 (SRP)
 Objeto:  Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em cartórios eleitorais.

 
 
    Item 1

Descrição: Bateria recarregável
Descrição Complementar: Bateria recarregável, tipo: selada vrla(reguladas por válvulas), uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, capacidade nominal: 18 ah
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 96 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 297,9000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
28.742.918/0001-25 SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA. 96 R$ 289,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 11/11/2021 20:18 Data/Hora Final: 16/11/2021 08:18
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 16/11/2021 17:18
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 289,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva
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Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para cadastro de
reserva

11/11/2021
20:18:50

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 11/11/2021 20:18 com data fim prevista para
16/11/2021 08:18 pelo valor de R$ 289,0000.

Envio do cadastro de reserva
ao SIASG

16/11/2021
17:18:28

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2

Descrição: Bateria estacionária alta capacidade
Descrição Complementar: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 26 ah, aplicação: nobreak,
características adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 64 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 363,1000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
11.385.452/0001-55 UPS TECNOLOGIA LTDA 64 R$ 270,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 11/11/2021 20:19 Data/Hora Final: 16/11/2021 08:18
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 16/11/2021 17:18
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 270,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
1 08.847.656/0001-56 JK ENERGIA LTDA 64 12/11/2021 09:44:32

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para cadastro de
reserva

11/11/2021
20:19:00

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 11/11/2021 20:18 com data fim prevista para
16/11/2021 08:18 pelo valor de R$ 270,0000.

Adesão ao cadastro de
reserva

12/11/2021
09:44:31 - Fornecedor 08.847.656/0001-56 - JK ENERGIA LTDA aderiu ao cadastro de reserva.

Envio do cadastro de reserva
ao SIASG

16/11/2021
17:18:28

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.
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    Item 3

Descrição: Bateria estacionária alta capacidade
Descrição Complementar: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, características
adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 112 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 399,1600  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
11.385.452/0001-55 UPS TECNOLOGIA LTDA 112 R$ 350,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 11/11/2021 20:19 Data/Hora Final: 16/11/2021 08:18
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 16/11/2021 17:18
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 350,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
1 08.847.656/0001-56 JK ENERGIA LTDA 112 12/11/2021 09:44:32

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para cadastro de
reserva

11/11/2021
20:19:10

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 11/11/2021 20:18 com data fim prevista para
16/11/2021 08:18 pelo valor de R$ 350,0000.

Adesão ao cadastro de
reserva

12/11/2021
09:44:31 - Fornecedor 08.847.656/0001-56 - JK ENERGIA LTDA aderiu ao cadastro de reserva.

Envio do cadastro de reserva
ao SIASG

16/11/2021
17:18:28

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 4

Descrição: Bateria recarregável
Descrição Complementar: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, aplicação: no break, características adicionais: não exale gases, sistema eletroquímico: chumbo-
ácido, capacidade nominal: 65 ah, tensão nominal: 12 v
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 704,0200  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
11.385.452/0001-55 UPS TECNOLOGIA LTDA 24 R$ 450,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 11/11/2021 20:19 Data/Hora Final: 16/11/2021 08:18
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 16/11/2021 17:18
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 450,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
1 08.847.656/0001-56 JK ENERGIA LTDA 24 12/11/2021 09:44:32

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para cadastro de
reserva

11/11/2021
20:19:21

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 11/11/2021 20:18 com data fim prevista para
16/11/2021 08:18 pelo valor de R$ 450,0000.

Adesão ao cadastro de
reserva

12/11/2021
09:44:31 - Fornecedor 08.847.656/0001-56 - JK ENERGIA LTDA aderiu ao cadastro de reserva.

Envio do cadastro de reserva
ao SIASG

16/11/2021
17:18:28

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Juntada a ata do cadastro de reserva

(doc. 0973937), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/11/2021, às 17:25, 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
0973941 e o código CRC D37FC890.
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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 05302021111600187
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Nº 214, terça-feira, 16 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2010; Processo SEI nº 0006332-
44.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Parágrafo Único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93; Partes:
União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38 e a Sra. Maria da Costa Araújo,
CPF nº 635.911.894-72; Objeto: alteração da posição contratual do Contrato nº 35/2010,
uma vez que o Sr. Bruno Dário Araújo da Silva, outrora locador, outorgou o usufruto do
imóvel a senhora Maria da Costa Araújo, conforme certidão constante no evento SEI
0940477. Assinatura: 05/10/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 11/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 53/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para eventual aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de
metais portáteis e cofre de aço para acautelamento de armas, de acordo com as
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos, adjudicado às empresas: a)
DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.404.500/0001-38,
itens 1, pelo valor total de R$ 293.997,00 (duzentos e noventa e três mil novecentos e
noventa e sete reais), e b) RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 37.894.624/0001-00, item 2, pelo valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais) e autorizou a contratação das empresas com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 11/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 52/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL,
instalados nos Data Centers e em Cartórios Eleitorais do Tribunal, conforme Termo de
Referência, adjudicado às empresas: a) SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.742.918/0001-25, itens 1, pelo valor total de R$ 27.744,00 (vinte e sete mil
setecentos e quarenta e quatro reais), e b) UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 11.385.452/0001-55, itens 2 a 4, pelo valor total de R$ 67.280,00 (sessenta e sete mil
duzentos e oitenta reais); e autorizou a contratação das empresas com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0001950-08.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 11/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 49/2021, que tem por objeto a
prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço
galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço,
conforme projeto, em razão da demanda necessária à manutenção dos condicionadores de
ar instalados na Sede deste Tribunal, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos, que foi adjudicado à empresa MCZ CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.202.729/0001-46, pelo valor total de
R$ 139.999,73 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e
três centavos); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0004877-44.2021.6.02.8000; O Presidente do TRE/AL,
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 11/11/2021, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 57/2021, que tem por objeto a aquisição de appliance física
redundante para solução de VPN baseada em Sonicwall SMA 410, em uso no TRE-AL, que
foi adjudicado à empresa INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
INF, inscrita no CNPJ sob o nº 28.899.422/0001-60, pelo valor total de R$ 29.500,00 (vinte
e nove mil e quinhentos reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art.
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na
Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0006658-04.2021.6.02.8000; O Presidente do TRE/AL,
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 11/11/2021, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 54/2021, que tem por objeto a aquisição de material permanente -
condicionadores de ar, adjudicado às empresas: a) FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA
COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.430.226/0005-17, itens 1 a 5,
pelo valor total de R$ 147.005,00 (cento e quarenta e sete mil e cinco reais), e b) JOMED
JANUARIO ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.095.704/0001-07, item 6, pelo
valor total de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais); e autorizou a contratação das
empresas com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007369-09.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo -
material elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do
edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00063-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 16/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/11/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 12/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 065/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO:
Fornecimento de assinaturas de suporte técnico de produtos homologados pela Red Hat.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão TRE/BA nº 028/2021. Valor total: R$
621.827,40. Dotação Orçamentária: elemento 3.33.90.40.06 e Ação
02.122.0033.20GP.0029. Processos SEI 0011278-75.2021.6.05.8000 e 0016916-
89.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar da data da assinatura.
ASSINATURA: 12/11/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr.
Graciliano Carvalho de Oliveira, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0016912-52.2021.6.05.8000. OBJETO: Palestra "Perspectiva Covid em
2022 - Verdades e Fakes", na modalidade EAD. FAVORECIDO: Empresa Infectoclin Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$
4.038,30. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 12/11/2021.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 020/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. OBJETO: Cooperação
entre partícipes, visando incentivar os alunos dos cursos técnicos e superiores da
instituição de ensino , de forma voluntária, na participação do processo eleitoral brasileiro.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-69.2021.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura. ASSINATURA: 12/11/2021.
SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e
a Sra. Renata Gomes Rêgo, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SALVADOR - UNICEUSA
(ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA). OBJETO: Cooperação entre partícipes, visando
incentivar os alunos dos cursos técnicos e superiores da instituição de ensino, de forma
voluntária, na participação do processo eleitoral brasileiro. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-69.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses,
contatos da data da assinatura. ASSINATURA: 12/11/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de
Campos Vieira, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Alessandro da Silva Silva,
pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 021/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e o INSTITUTO DE CIÊNCIAS EDUCAÇÃO E TEOLOGIA REDIMERE
(FARJ). OBJETO: Cooperação entre partícipes, visando incentivar os alunos dos cursos
técnicos e superiores da instituição de ensino, de forma voluntária, na participação do
processo eleitoral brasileiro. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-
69.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura.
ASSINATURA: 12/11/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, e a Sra. Elisângela Souza Santos, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 022/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS DE CAPIM
GROSSO. OBJETO: Cooperação entre partícipes, visando incentivar os alunos dos cursos
técnicos e superiores da instituição de ensino, de forma voluntária, na participação do
processo eleitoral brasileiro. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-
69.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura.
ASSINATURA: 12/11/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, e a Sra. Maria Antônia Santos, pela Instituição de Ensino.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º14.622/2019. Espécie: Contrato n.º 49/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa 3A SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. Objeto: a
contratação de empresa prestadora de serviços de jardinagem, limpeza, higienização e
conservação com o fornecimento de equipamentos e ferramentas necessários para a
execução dos serviços, além da movimentação de bens e materiais, com a instalação de
postos de serviço em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme
especificações técnicas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 47/2021 e seus
anexos. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 47/2021, na Lei n.º10.520/2002, no
Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; no PAD nº 14.622/2019.
Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Daniel Monteiro
Sales. Data: 08/11/2021.

R E T I F I C AÇ ÃO

No extrato de publicação do Aviso de Penalidade, constante no DOU de
Número 212, FL.187, do dia 11/11/2021, onde se lê: "PAD N.º 9029/2021, leia-se: "PAD N.º
5990/2021." Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Processo n.º 5990/2021.
Data: 12/11/2021. Coordenadoria de Licitações e Contratos
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Pregões 2021

Procedimento Concluído

Número 01/2021
SEI 0009783-14.2020.6.02.8000

Data: 25/01/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 2.402,61

Resultado: a empresa  2KS Agência Digital Publicidade Ltda., CNPJ sob o nº 27.441.006/0001-50,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 439,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado II
Publicação do Aviso de Homologação  no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 02/2021
SEI 0001231-26.2021.6.02.8000

Data: 18/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de suporte para 05 (cinco) licenças existentes no TRE/AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 (um) ano, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: Item 1: R$ 6.801,84; Item 2: R$ 11.821,47. 

Resultado: a empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.617.079/0001-92, venceu a licitação, itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 17.990,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação  no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 05/2021
SEI 0003234-51.2021.6.02.8000

Data: 28/05/2021 às 09:00:00 

Objeto: contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
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modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido
simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 141.885,43
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão determinando a reabertura do certame
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 06/2021
SEI 0003331-51.2021.6.02.8000

Data: 1º/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – copos de vidro, conforme especificações descritas no Anexo I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 2.688,00. 

Resultado: a empresa  CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 30.289.811/0001-15,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 2.400,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 07/2021
SEI 0000641-49.2021.6.02.8000

Data: 02/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone sem fio, conforme especificações descritas no Anexo
I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 4.105,50. 

Resultado: a empresa  CAPY REPRESENTAÇÕES E COM. EM GERAL LTDA, CNPJ 29.590.960/0001-30,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 3.948,90. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 08/2021
SEI 0002761-65.2021.6.02.8000

Data: 10/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, envasada em garrafões de 20 litros, com
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na Capital, tudo conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.
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Valor total  estimado: R$ 20.520,00.

Resultado: a empresa O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 18.008.915/0001-09, venceu a licitação
pelo valor global de R$ 15.920,00.

 Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 09/2021
SEI 0002762-50.2021.6.02.8000

Data: 11/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 52.816,72.

Resultado: a empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
28.779.013/0001-20, venceu os itens 4, 5, 6 e 7 do Lote 2, pelo valor total de R$ 20.472,72. 

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 11/2021
SEI 0002805-84.2021.6.02.8000

Data: 16/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 59.781,90.

Resultado: Venceram o certame às empresas: 
a) SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI, CNPJ sob o nº 32.648.650/0001-34, itens 1 e
2, pelo valor total de R$13.600,00.
b) VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORM, CNPJ sob o nº 23.830.923/0002-57, itens
3 e 5, pelo valor total de R$14.040,00;
c) SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ sob o nº 16.479.787/0001-56, item 4, pelo valor 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 

Número 12/2021
SEI 0002417-21.2020.6.02.8000
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Data: 18/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, obtida de fontes naturais, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do
Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades discriminadas no ANEXO I-A
deste Edital.

Valor total  estimado: R$ 37.578,24.

Resultado: a empresa LIMA E GONCALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
35.708.427/0001-23, venceu a licitação pelo valor total de R$ 30.199,68. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 16/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em
rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso. 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.

            Resultado: a empresa  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 25.165.749/0001-10,  venceu a licitação pelo valor total de R$ 80.268,36 .

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 17/2021
SEI 0011036-37.2020.6.02.8000

Data: 22/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e material de
proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 153.743,50.

 Resultado:  Venceram a licitação às empresas: 

 a) SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, item 3, pelo valor de
R$20.001,20;

b) IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35, item 4, pelo valor de
R$57.275,10;

c) M. S. O. PROTEGE EIRELI, CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, item 5, pelo valor de R$22.500,00;

Os itens 1 e 2 foram cancelados pelo pregoeiro na fase de Julgamento

Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 20/2021
SEI 0002345-97.2021.6.02.8000

Data: 12/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas
nos Anexos do Edital.

Valor total  estimado: R$ 45.188,10

Resultado: Venceram o certame às empresas
a) MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, CNPJ n° 04.743.532/0001-70, vencedora dos itens 1 e 4, no valor total
de R$ 8.670,00;
b) J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ n° 01.756.582/0001-01, vencedora dos itens 3, 5, 6 e 7 , no
valor total de R$ 15.899,80;

Obs: o item 2 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Anexo I-B (Modelo dos Itens)
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 21/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 16/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e
eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 58.504,46

Resultado: licitação revogada. 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Revogação
Publicação do Aviso de Revogação no DOU

Número 23/2021
SEI 0003902-22.2021.6.02.8000

Data: 20/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – lixeiras cilíndricas, conforme as especificações do Edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$ 14.853,00
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 Resultado: a empresa MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ n° 31.131.938/0001-74,  venceu a licitação pelo valor
total de R$ 13.500,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 25/2021
SEI 0001437-74.2020.6.02.8000

Data: 29/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências
dos imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de
todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme as
especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 1.075.976,28

Resultado: a empresa ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 13.343.833/0008-73, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 950.847,60.

 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Insumos
Memória de Cálculo
Planilhas de Custos
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 26/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 23/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente – envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$6.993,25

Resultado: a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS, inscrita no CNPJ sob o n° 29.332.481/0001-14,  venceu a licitação
pelo valor total de R$ 5.490,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 27/2021
SEI 0002803-17.2021.6.02.8000

Data: 02/08/2021 às 14:00:00 
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Objeto: Registro de Preços de material de limpeza e produtos de higienização, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 327.338,68

Resultado: a empresa MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 12.183.082/0001-36,
venceu a licitação pelo valor total de R$ 131.326,18 e, 
a empresa e DELTA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 17.602.864/0001-86, venceu a licitação pelo valor
total de R$ 38.007,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 28/2021
SEI 0000790-45.2021.6.02.8000

Data: 05/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o
TRE e o Fórum Eleitoral de Maceió, site de contingência do Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A
do edital.

Valor total  estimado: R$ 261.354,41

Resultado: a empresa   BSB TIC SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ n° 04.202.019/0001-71, venceu a licitação, pelo
valor total de R$ 33.600,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 30/2021
SEI 0002468-95.2021.6.02.8000

Data: 09/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de manutenção predial, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-
A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 26.354,90

Resultado: a empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ n° 05.780.938/0001-95 (Itens 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10), venceu a licitação
pelo valor total de R$ $ 15.179,90 e, a empresa STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ n° 21.598.624/0001-22
(Itens 4 e 9), venceu a licitação pelo valor total de R$ 7.009,00. Valor global: R$ 22.188,90.

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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Número 31/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 10/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e
eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 58.504,46

Resultado: a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61 (Grupo 1), venceu a
licitação pelo valor total de R$ 11.185,90 e, 
a empresa e QUALITY ATACADO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 15.724.019/0001-58 (Grupo 3), venceu a licitação pelo valor total
de R$ $ 13.268,30.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 
Publicação do Aviso de Retificação no DOU

Número 33/2021
SEI 0000836-80.2021.6.02.8000

Data: 19/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas no edital
e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 112.806,17

Resultado: empresas que venceram a licitação: 1. GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ n°
11.114.463/0001-09 (Item 3), pelo valor de R$ 12.495,00;  2. REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS
EIRELI, CNPJ n° 12.533.412/0001-76 (Item 4), pelo valor de R$ 12.920,00; 3.SCG BRINDES PRESENTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
n°28.274.979/0001-05 (Itens 2, 8 e 9), pelo valor de R$ 20.480,00 e, 4.OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ n°
41.106.192/0001-00 (Item 7), pelo valor de R$ 6.210,00. Valor global: R$ 52.105,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Modelos dos Brindes
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 34/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/08/2021 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração em 11 (onze)
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. 

Valor total  estimado: R$ 104.510,00
Documentos:

Publicação do aviso de homologação no Portal (0974614)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 390

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_302021.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_312021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/07/2021&jornal=530&pagina=128
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=117&data=26/08/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_312021.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=130&data=08/09/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_332021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2021&jornal=530&pagina=199
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_332021_modelosdosbrindes.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=155&data=02/09/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_332021.pdf


17/11/2021 16:25 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 9/14

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso

Número 36/2021
SEI 0000645-86.2021.6.02.8000

Data: 24/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro
Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 638.222,50

Resultado: a empresa S.A GÔNDOLAS DE AÇO LTDA, CNPJ n° 09.177.776/0001-56 (Itens 1 e 2), venceu a licitação, pelo valor total
de R$ 515.800,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 37/2021
SEI 0000575-69.2021.6.02.8000

Data: 03/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 199.619,57

Resultado: Venceram o certame:

a) FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.430.226/0005-17,
vencedora dos itens 1 e 2, pelo melhor lance no valor total para os dois itens de R$ 20.635,00; 

b) GENIRA DE QUEIROZ REGO, inscrita no CNPJ nº 37.430.723/0001-30, vencedora dos itens 6 e 7, pelo valor total de R$
27.896,00 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais).

Obs: os itens 3, 4, 5, 8, 9 e 10 foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 38/2021
SEI 0005097-42.2021.6.02.8000

Data: 06/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de manutenção para equipamentos de climatização do tipo split, conforme especificações
e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 20.947,87

Resultado: a empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ nº 05.780.938/0001-95, foi vencedora dos itens 4 e 5, pelo valor
total de R$ 9.845,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais);

Registrando-se que os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 do certame foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Presidência
Aviso de Reabertura do Certame
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 39/2021

SEI 0005274-06.2021.6.02.8000

Data: 23/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: 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. 

Valor total  estimado: R$ 18.816,00

Resultado: A empresa CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.874.834/0001-
42, venceu a licitação pelo valor total de R$ 18.300,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Retificação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

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  

Número 41/2021

SEI 0005164-07.2021.6.02.8000

Data: 24/09/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e material de
proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 43.417,50
Resultado: a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-
61, venceu o item 2, pelo valor total de R$ 3.783,00 (três mil setecentos e oitenta e três reais);
registrando-se, que o item 1 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento. 
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 44/2021
SEI 0005934-97.2021.6.02.8000

Data: 29/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 37.606,80

Resultado: Empresas que venceram a licitação:

a) LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº19.197.721/0001-61, vencedora dos itens 1, 2, 4 e 5, pelo
melhor lance no valor total de R$ 7.245,00 (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais);      

b) SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 07.065.674/0001-13, vencedora do
item 3, pelo melhor lance no valor total de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais);

c) F DE ARAÚJO FIGUEREDO EMBALAGENS EIRELI, CNPJ nº 32.793.363/0001-18, vencedora do item 6, pelo valor de R$
1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais);

d) MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ nº 24.174.062/0001-88, vencedora dos itens 7 e 9, pelo valor total de R$ 11.748,00
(onze mil, setecentos e quarenta e oito reais);

e) DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.876.269/0001-50, vencedora do item
8, pelo valor de R$ 598,40 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) e,

f) PLASLOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.848.698/0001-53, vencedora do item 10, pelo valor total de R$
1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Valor total das contratações: R$ 23.231,40 (vinte e três mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

Número 45/2021
SEI 0002465-43.2021.6.02.8000

Data: 07/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 50.147,26

Resultado: Empresas que venceram a licitação:

a)DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.822.943/0001-04, vencedora dos itens 1, 2, 6, 17, 18, 19,
20, 22, 24, 32, 33, 34 e 38, pelo  valor total de R$6.834,40 (seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta
centavos);       

b) LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.360.974/0001-44, vencedora do item 25, pelo valor total de R$
10.740,00 (dez mil setecentos e quarenta reais); 

c)  NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 28.806.187/0001-34, vencedora dos itens 7, 8, 12, 13 e
14,pelo valor total de R$ 3.134,50 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos);
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d) J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.247.600/0001-10, vencedora dos itens 26, 27, 28, 29, 30, 36 e
37, pelo valor total de R$ 3.949,95 (três mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

 e) BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 30.508.137/0001-
12, vencedora do item 21, pelo valor total de R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) e;

 f) FOX STORE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.240.841/0001-16, vencedora dos itens 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 23, 31 e 35,
pelo valor total de R$10.130,70 (dez mil cento e trinta reais e setenta centavos).

 Obs.: o item 16 foi cancelado pelo pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista que o licitante não aceitou o valor estimado
pela Administração.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 46/2021
SEI 0004676-52.2021.6.02.8000

Data: 08/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima
de 500 Mbps para fins de redundância de conexão no prédio sede do TRE/AL, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital), por um período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado. 

Valor total  estimado: R$ 91.832,87

Resultado: a empresa  FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
06.809.941/0001- 57, venceu a licitação, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 47/2021
SEI 0005085-28.2021.6.02.8000

Data: 13/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 497.423,02
Resultado:

Empresas que venceram a licitação:

a) ROBERTA REGINA GLÓRIA DASILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.321.167/0001-64, item 1,  pelo valor total de R$ 11.956,00
(onze mil novecentos e cinquenta e seis reais);

b) ARGOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.262.411/0001-03, item 2, pelo valor total de R$ 62.880,00 (sessenta e dois mil
oitocentos e oitenta reais); e

c) JOMED JANUÁRIO ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.095.704/0001-07, itens 3 e 5, pelo valor total de R$
304.162,00 (trezentos e quatro mil cento e sessenta e dois reais).

Ressaltando-se, que o item 4 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento

Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 48/2021
SEI 0000642-34.2021.2021.6.02.8000

Data: 14/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, conforme as especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 7.084,40

Resultado: a empresa S VASCONCELOS ROSA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, venceu a
licitação, pelo valor total de  R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 50/2021
SEI 0005632-68.2021.6.02.8000

Data: 18/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as especificações
e condições previstas no edital e seus anexos. 

Valor total estimado: R$ 12.394,66

Resultado: a empresa  SEGURO SURA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

 

Número 52/2021
SEI 0005555-59.2021.6.02.8000

Data: 20/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em cartórios eleitorais, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. 

Valor total estimado: R$ 113.439,20
Resultado: A EMPRESA SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.742.918/0001-
25, venceu a licitação quanto ao item 1,  pelo  valor total de R$ 27.744,00 (vinte e sete mil setecentos

Publicação do aviso de homologação no Portal (0974614)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 395

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_472021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2021&jornal=530&pagina=380
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=160&data=22/10/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_472021.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_482021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=160&data=22/10/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_482021.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=530&pagina=174
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=160&data=22/10/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_502021.pdf


17/11/2021 16:25 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 14/14

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

e quarenta e quatro reais);  e a EMPRESAUPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.385.452/0001-55, venceu a licitação quanto aos itens 2, 3 e 4,  pelo valor total de R$ 67.280,00
(sessenta e sete mil duzentos e oitenta reais).
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

Número 53/2021
SEI 0006004-90.2016.6.02.8000

Data: 21/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de equipamentos destinados a monitoramento, inspeção em objetos e à
detecção da existência de materiais que possam apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do
FEM-AL e da Polícia Civil do Distrito Federal- PCDF, incluindo a prestação dos serviços de instalação, testes, treinamento
dos servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o período da garantia,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total estimado: R$ 351.808,63
Resultado: A  EMPRESA  DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., inscrita no  CNPJ sob o nº
07.404.500/0001-38, venceu a licitação quanto ao item 1,   pelo valor total de  R$ 293.997,00 (duzentos e
noventa e três mil novecentos e noventa e sete reais); e a EMPRESA RADD COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.894.624/0001-00 , venceu a licitação quanto ao item 2,   pelo valor
total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
.
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2021

Processo nº 0005555-59.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2021

Aos 22  dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa  SENA & LOURENCO BATERIAS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº  28.742.918/0001-25, situada na Avenida Caruaru, 196 C,
Heliópolis-Garanhuns/PE  –  CEP:  55295-380,  fone:  (87)  3221-5315,  e-mail:
sennabat@gmail.com,   neste  ato  representada  por  Ana  Tereza  Soares  Lourenço,  RG nº
6.360.045  SDS/PE,  CPF  nº  050.059.164-40,   para  aquisição  dos  materiais  abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 52/2021,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações
e  Contratos  Administrativos),  do  Decreto  nº  10.  024,  de  20  de  setembro  de  2019,  do
Decreto  nº  7.892,  de  23  de  janeiro  de  2013,  e  alterações,  e  demais  normas  legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRA
DA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

1

Bateria 18 Ah - Bateria do tipo selada
VRLA/AGM; Tensão Nominal: 12V; Ca-
pacidade Nominal: 18 Ah (C20h) Mo-
delo: 12MVA-18, Fabricante: Moura 

UN 96 R$ 289,00 R$
27.744,00 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 52/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
---- --- ---- ----

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
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partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais  é de 45 (quarenta e cinco)  dias
corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto  registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s)
contrato(s)  dela  decorrentes,  por  meio  de  servidor(es)  designado(s),  de  modo  a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a)Fornecer o(s) material (s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Forne-
cimento, na Proposta e no Contrato;

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos (ma-
nuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso
exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar assistência técnica local em Maceió/AL;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patri-
mônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, proceden-
do imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus de-
corrente;

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas neste Edital;

h) Fornecer materiais cuja garantia do fabricante seja, minimamente, de 12 me-
ses.

i)           Responsabilizar-se, ao fornecer novos materiais, pelo recolhimento e descar-
te adequado dos materiais substituídos, independente do tipo, em quantidade equi-
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valente ao fornecimento, a serem recolhidos no mesmo ato do fornecimento e no
mesmo local.

j)        Realizar a substituição de bateria com defeito em até 03 dias úteis, contados
a partir do contato e diagnóstico;

k)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, to-
das as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

l)           Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respei-
tando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividade da garantia técnica;

n)        Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
o) 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;

p)       Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

q)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o
regime de Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues  na  Seção  de  Almoxarifado  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL,  CEP  57046–000,  telefone  (82)  2122-7700,  em  seu  respectivo  horário  de
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30.

6.2. Os materiais serão recebidos:

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

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

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

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
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objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  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.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a) não assinar  a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. 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.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
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a)   multa de 0  ,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

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

c)   multa de 7  ,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

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

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

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

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

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

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

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

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas

reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar  da data  da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
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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%

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

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

Maceió, 22 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

 Ana Tereza Soares Lourenço 
Representante da empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B/2021

Processo nº 0005555-59.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2021

Aos 22  dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 11.385.452/0001-55, sediada na Rua Lazar Segall, n° 739, Vila Assis Brasil,
Mauá  –  SP,  CEP:  09.370-700,  fone:  (11)  2375-7633  /  (11)  3458-4298,   neste  ato
representada  por  Márcio  Rodrigues  de  Oliveira,  RG  nº  33.485.807-7  SSP/SP,  CPF  nº
288.438.458-88, para  aquisição  dos  materiais  abaixo  relacionados,  conforme  condições
descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 52/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do
Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

2

Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
Para uso em equipamento no-break/

UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal: 12V; Capa-

cidade Nominal: 26 Ah (C20h);
Marca: FREEDOM DF-300.

UN 64 R$ 270,00  R$ 17.280,00  

3

Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
Para uso em equipamento no-break/

UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal:12V; Capaci-

dade Nominal: 45Ah (C20h); 
Marca: FREEDOM DF-700.

UN 112 R$ 350,00 R$ 39.200,00 

4

Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
Para uso em equipamento no-break/

UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal:12V; Capaci-

dade Nominal: 65Ah (C20h); 
Marca: FREEDOM DF-1000.

UN 24 R$ 450,00 R$ 10.800,00 
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1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 52/2021:

1.2.1. Cadastro reserva para o item 2:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

JK ENERGIA LTDA 08.847.656/0001-56 R$ 270,00 64

1.2.2. Cadastro reserva para o item 3:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

JK ENERGIA LTDA 08.847.656/0001-56 R$ 350,00 112

1.2.3. Cadastro reversa para o item 4:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

JK ENERGIA LTDA 08.847.656/0001-56 R$ 450,00 24

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais  é de 45 (quarenta e cinco)  dias
corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
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e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto  registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s)
contrato(s)  dela  decorrentes,  por  meio  de  servidor(es)  designado(s),  de  modo  a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a)Fornecer o(s) material (s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Forne-
cimento, na Proposta e no Contrato;
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos (ma-
nuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso
exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar assistência técnica local em Maceió/AL;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patri-
mônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, proceden-
do imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus de-
corrente;

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas neste Edital;

h) Fornecer materiais cuja garantia do fabricante seja, minimamente, de 12 me-
ses.

i)           Responsabilizar-se, ao fornecer novos materiais, pelo recolhimento e descar-
te adequado dos materiais substituídos, independente do tipo, em quantidade equi-
valente ao fornecimento, a serem recolhidos no mesmo ato do fornecimento e no
mesmo local.

j)        Realizar a substituição de bateria com defeito em até 03 dias úteis, contados
a partir do contato e diagnóstico;

k)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, to-
das as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

l)           Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respei-
tando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividade da garantia técnica;

n)        Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
o) 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;
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p)       Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

q)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o
regime de Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues  na  Seção  de  Almoxarifado  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL,  CEP  57046–000,  telefone  (82)  2122-7700,  em  seu  respectivo  horário  de
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30.

6.2. Os materiais serão recebidos:

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

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

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

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  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.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a) não assinar  a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;
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c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. 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.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

c)   multa de 7  ,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

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

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
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7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

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

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

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

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

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

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e §1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
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contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas

reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar  da data  da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.
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11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

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

Maceió, 22 de novembro de 2021

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

Márcio Rodrigues de Oliveira 
Representante da empresa
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
À COMAP,
Para fins de check list.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 22/11/2021, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976761 e o código CRC A3CC9F67.

0005555-59.2021.6.02.8000 0976761v1
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E-mail - 0976789

Data de Envio: 
  22/11/2021 14:57:59

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    sennabat@gmail.com

Assunto: 
  Assunto: Ata de Registro de Preços nº 14-A/2021 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
   Boa Tarde!

Encaminho em anexo a Ata de Registro de Preços nº 14-A/2021 com o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas para assinatura, preferencialmente eletrônica.

Após devolver, com a maior urgência possível, à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, por e-mail ou
no caso de assinatura física, duas vias, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 Farol, CEP: 57051-090,
Maceió/AL.

Atenciosamente,
Ingrid Pereira de Lima Araujo

Seção de Licitações e Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0976758_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__14_A_2021.pdf
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E-mail - 0976794

Data de Envio: 
  22/11/2021 15:01:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    thais@upstecnologia.com.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 14-B/2021 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
   Boa Tarde!

Encaminho em anexo a Ata de Registro de Preços nº 14-B/2021 com o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas para assinatura, preferencialmente eletrônica.

Após devolver, com a maior urgência possível, à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, por e-mail ou
no caso de assinatura física, duas vias, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 Farol, CEP: 57051-090,
Maceió/AL.

Atenciosamente,
Ingrid Pereira de Lima Araujo

Seção de Licitações e Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0976759_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__14_B_2021_1.pdf
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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: 28.742.918/0001-25 DUNS®: 945360863
Razão Social: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.
Nome Fantasia: SENNA BATERIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/04/2022
FGTS 25/11/2021
Trabalhista Validade: 06/05/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/01/2022
Receita Municipal Validade: 31/12/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 22/11/2021 15:39 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.385.452/0001-55 DUNS®: 914702618
Razão Social: UPS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: UPS TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/04/2022
FGTS 03/12/2021
Trabalhista Validade: 02/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/02/2022
Receita Municipal Validade: 20/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 22/11/2021 15:38 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0005555-59.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM
 0971140 
 0976758 
 0976759 
 

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  0976865 

 0976867 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/11/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976868 e o código CRC BB692BA8.

0005555-59.2021.6.02.8000 0976868v2
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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 novembro de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0976868, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/11/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976870 e o código CRC AC21E89C.
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E-mail - 0978360

Data de Envio: 
  24/11/2021 15:56:20

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    thais@upstecnologia.com.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 14-B/2021 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
   Boa Tarde!

Encaminho em anexo a Ata de Registro de Preços nº 14-B/2021 com o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas para assinatura, preferencialmente eletrônica.

Após devolver, com a maior urgência possível, à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, por e-mail ou
no caso de assinatura física, duas vias, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 Farol, CEP: 57051-090,
Maceió/AL.

Atenciosamente,
Ingrid Pereira de Lima Araujo

Seção de Licitações e Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0976759_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__14_B_2021_1.pdf
    E_mail_0976794.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-A/2021

Processo nº 0005555-59.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2021

Aos 22  dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa  SENA & LOURENCO BATERIAS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº  28.742.918/0001-25, situada na Avenida Caruaru, 196 C,
Heliópolis-Garanhuns/PE  –  CEP:  55295-380,  fone:  (87)  3221-5315,  e-mail:
sennabat@gmail.com,   neste  ato  representada  por  Ana  Tereza  Soares  Lourenço,  RG nº
6.360.045  SDS/PE,  CPF  nº  050.059.164-40,   para  aquisição  dos  materiais  abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 52/2021,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações
e  Contratos  Administrativos),  do  Decreto  nº  10.  024,  de  20  de  setembro  de  2019,  do
Decreto  nº  7.892,  de  23  de  janeiro  de  2013,  e  alterações,  e  demais  normas  legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRA
DA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

1

Bateria 18 Ah - Bateria do tipo selada
VRLA/AGM; Tensão Nominal: 12V; Ca-
pacidade Nominal: 18 Ah (C20h) Mo-
delo: 12MVA-18, Fabricante: Moura 

UN 96 R$ 289,00 R$
27.744,00 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 52/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
---- --- ---- ----

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
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partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais  é de 45 (quarenta e cinco)  dias
corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto  registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s)
contrato(s)  dela  decorrentes,  por  meio  de  servidor(es)  designado(s),  de  modo  a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a)Fornecer o(s) material (s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Forne-
cimento, na Proposta e no Contrato;

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos (ma-
nuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso
exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar assistência técnica local em Maceió/AL;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patri-
mônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, proceden-
do imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus de-
corrente;

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas neste Edital;

h) Fornecer materiais cuja garantia do fabricante seja, minimamente, de 12 me-
ses.

i)           Responsabilizar-se, ao fornecer novos materiais, pelo recolhimento e descar-
te adequado dos materiais substituídos, independente do tipo, em quantidade equi-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

Ata de Registro de Preços nº 14-A/2021 ASSINADA (0981235)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 424

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

valente ao fornecimento, a serem recolhidos no mesmo ato do fornecimento e no
mesmo local.

j)        Realizar a substituição de bateria com defeito em até 03 dias úteis, contados
a partir do contato e diagnóstico;

k)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, to-
das as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

l)           Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respei-
tando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividade da garantia técnica;

n)        Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
o) 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;

p)       Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

q)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o
regime de Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues  na  Seção  de  Almoxarifado  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL,  CEP  57046–000,  telefone  (82)  2122-7700,  em  seu  respectivo  horário  de
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30.

6.2. Os materiais serão recebidos:

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

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

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

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
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objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  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.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a) não assinar  a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. 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.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
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a)   multa de 0  ,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

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

c)   multa de 7  ,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

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

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

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

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

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

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

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

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas

reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar  da data  da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
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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%

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

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

Maceió, 22 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

 Ana Tereza Soares Lourenço 
Representante da empresa
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 14-B/2021

Processo nº 0005555-59.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2021

Aos 22  dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 11.385.452/0001-55, sediada na Rua Lazar Segall, n° 739, Vila Assis Brasil,
Mauá  –  SP,  CEP:  09.370-700,  fone:  (11)  2375-7633  /  (11)  3458-4298,   neste  ato
representada  por  Márcio  Rodrigues  de  Oliveira,  RG  nº  33.485.807-7  SSP/SP,  CPF  nº
288.438.458-88, para  aquisição  dos  materiais  abaixo  relacionados,  conforme  condições
descritas nos Anexos I do Pregão Eletrônico nº 52/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do
Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2021:

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

2

Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
Para uso em equipamento no-break/

UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal: 12V; Capa-

cidade Nominal: 26 Ah (C20h);
Marca: FREEDOM DF-300.

UN 64 R$ 270,00  R$ 17.280,00  

3

Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
Para uso em equipamento no-break/

UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal:12V; Capaci-

dade Nominal: 45Ah (C20h); 
Marca: FREEDOM DF-700.

UN 112 R$ 350,00 R$ 39.200,00 

4

Bateria do tipo selada VRLA/AGM;
Para uso em equipamento no-break/

UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal:12V; Capaci-

dade Nominal: 65Ah (C20h); 
Marca: FREEDOM DF-1000.

UN 24 R$ 450,00 R$ 10.800,00 
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1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 52/2021:

1.2.1. Cadastro reserva para o item 2:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

JK ENERGIA LTDA 08.847.656/0001-56 R$ 270,00 64

1.2.2. Cadastro reserva para o item 3:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

JK ENERGIA LTDA 08.847.656/0001-56 R$ 350,00 112

1.2.3. Cadastro reversa para o item 4:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

JK ENERGIA LTDA 08.847.656/0001-56 R$ 450,00 24

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo máximo para entrega dos materiais  é de 45 (quarenta e cinco)  dias
corridos, contados do recebimento da ordem de serviço, nota de empenho ou documento
equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;
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e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto  registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s)
contrato(s)  dela  decorrentes,  por  meio  de  servidor(es)  designado(s),  de  modo  a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

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

a)Fornecer o(s) material (s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Forne-
cimento, na Proposta e no Contrato;
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos (ma-
nuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso
exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar assistência técnica local em Maceió/AL;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patri-
mônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, proceden-
do imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus de-
corrente;

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas neste Edital;

h) Fornecer materiais cuja garantia do fabricante seja, minimamente, de 12 me-
ses.

i)           Responsabilizar-se, ao fornecer novos materiais, pelo recolhimento e descar-
te adequado dos materiais substituídos, independente do tipo, em quantidade equi-
valente ao fornecimento, a serem recolhidos no mesmo ato do fornecimento e no
mesmo local.

j)        Realizar a substituição de bateria com defeito em até 03 dias úteis, contados
a partir do contato e diagnóstico;

k)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, to-
das as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

l)           Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respei-
tando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividade da garantia técnica;

n)        Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;
o) 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;
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p)       Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

q)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o
regime de Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os  materiais  deverão  ser  entregues  na  Seção  de  Almoxarifado  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL,  CEP  57046–000,  telefone  (82)  2122-7700,  em  seu  respectivo  horário  de
funcionamento, de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira das 7h30 às 13h30.

6.2. Os materiais serão recebidos:

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

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

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

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  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.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a) não assinar  a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;
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c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. 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.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

c)   multa de 7  ,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

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

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
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7.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

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

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

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

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

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

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e §1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
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contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas

reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar  da data  da entrega da respectiva  Nota Fiscal
devidamente atestada pela unidade competente.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

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

Maceió, 22 de novembro de 2021

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

Márcio Rodrigues de Oliveira 
Representante da empresa
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 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: 01/12/2021 18:54:18
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6796814
   Data prevista de publicação: 02/12/2021
   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

14059159 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 13-A-2021 -Detronix
IndAstria EletrAnica LTDA.rtf

fea218567dd0c978
5a30d5ef6570a4aa 5,00 R$

165,20

14059160 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 13-B-2021 - Radd
ComArcio de EletrAnicos LTDA.rtf

84ea3caa28e3f1e5
1ea8b3b356c203db 5,00 R$

165,20

14059161 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 14-A-2021 -SENA &
LOURENCO BATERIAS LTDA.rtf

5c7c8357021587ad
4b02e2cc4652672e 4,00 R$

132,16

14059162 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 14-B-2021 -UPS
TECNOLOGIA LTDA.rtf

6307b287554dde29
e15526fa76cb4b4e 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 19,00 R$
627,76
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EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0312818-10.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.020.10.2021, firmado em
30/11/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA.,
CNPJ nº 38.056.404/0001-70; Objeto: prestação de serviço de 416 horas de consultoria
para atualização, customização, instalação, configuração e treinamento no software de
atendimento para Help Desk "OTRS ITSM"; Vigência: a partir da data de sua assinatura,
pelo período de 18 meses; Valor Total: R$ 40.768,00; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 012/2020-RP; Fundamento Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e
8.248/1991 Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos nºs 9.507/2018, 10.024/2019,
7.746/2012, 7.174/2010, 7.892/2013 e 8.538/2015, Instrução Normativa SGD/ME Nº 01, de
04 de abril de 2019, e Instruções Normativas SEGES/MP nºs 05, de 26 de maio de 2017 e
nº 03, de 26 de abril de 2018; Signatário: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci
Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr. Marcelo Von Collen Muller Thome Torres,
Procurador.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0252672-03.2021. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de
materiais para a instalação de solução de infraestrutura flexível composta por piso elevado,
rede lógica e elétrica modular e demais componentes do sistema.. Total de Itens Licitados:
21. Edital: 02/12/2021 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 -torre Norte, 11º
Andar, Conj. 118, Bela Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-
5-00045-2021. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 12h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ELEUSIS DE CASSIA MAZZI DE AZEVEDO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de cooperação técnica nº 118/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL R EG I O N A L
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM. OBJETO: Cessão do
direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o
CESSIONÁRIO, para utilização em base única, com a inclusão do SEI JULGAR. BASE LEGAL:
art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 02/12/2021 a 02/12/2026. P.A. 0001706-
90.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em
30/09/2021.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 24/2021

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
18/11/2021, .Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2021, às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/12/2021, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículos automotores
para renovação parcial da frota de veículos oficiais do TRF 4ª Região.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIDEC - 01/12/2021) 090030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 7781-14.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços, com validade de
12 (doze) meses, para eventual aquisição de 300 (trezentas) cadeiras giratórias, com
espaldar médio e braços reguláveis, para o Tribunal Regional Federal da 5ª. Região (Órgão
Gerenciador).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/12/2021 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/90031-5-00048-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório. Em caso de
divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 5382-12.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para
contratação de empresa para o fornecimento e instalação, sob demanda, de forro
mineral em placas, paredes de gesso acartonado tipo Drywall e portas de madeira,
para ambientes do Edf. Sede e Ampliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 02/12/2021 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/90031-5-00045-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
15/12/2021 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 - 30/11/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 8340-68.2021.4.05. Objeto: Aquisição de 01 (uma) Impressora
Laser Colorida A3 para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados:
2. Edital: 02/12/2021 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/90031-5-00058-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo
ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001637-74.2021.6.01.8000. Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 41/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA
LTDA., CNPJ nº 09.228.233/0001-10. Objeto: prorrogar, com fundamento no art. 57, II, da
Lei n.º 8.666/93, no período de 12 (doze) meses (05/12/2021 a 04/12/2022), o prazo da
vigência estabelecido no Cláusula Segunda do instrumento contratual original. Data de
assinatura: 30/11/2021. Signatários: Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC,
Luiz Ivan da Silva Araújo, representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 04/2018; Processo SEI nº 0007881-94.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei
nº 8.666/93; Partes: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91, BB LEASING S/A,
CNPJ nº 31.546.476/0001-56 e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: estabelecer condições gerais e demais critérios para
obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamento mercantis, mediante
consignação em folha de pagamento aos servidores do TRE-AL. Vigência: 60 meses.
Assinatura: 16/03/2018.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 12/2021; Proc. SEI nº 0005164-07.2021.6.02.8000; PE nº 41/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 , em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei deLicitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza e produtos de
higienização e material de proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022 (02-
Dispenser para papel toalha); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 41/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME, CNPJ nº 19.197.721/0001-61, Item 02, NOBRE,
UNIDADE, 150, R$ 25,22, R$ 3.783,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 14-A/2021; Proc. SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000; PE nº
52/2021; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata:
TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
26/11/2021; Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de
grande porte do TRE-AL; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 52/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, CNPJ nº 28.742.918/0001-25, Item 01, MOURA,
unidade, 96, R$ 289,00, R$ 27.744,00..

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 14-B/2021; Proc. SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000; PE nº 52/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do
TRE-AL; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 52/2021, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); UPS TEC N O LO G I A
LTDA; CNPJ nº 11.385.452/0001-55; Item 02, FREEDOM DF-300, unidade, 64, R$ 270,00, R$
17.280,00; Item 03, FREEDOM DF-700, unidade, 112, R$ 350,00, R$ 39.200,00; Item 04,
FREEDOM DF-1.000, unidade, 24, R$ 450,00, R$ 10.800,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 13-A/2021; Proc. SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000; PE nº
53/2021; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciadores da Ata:
TRE/AL e a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021; Objeto: Registro de Preços para
aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre de aço
para acautelamento de armas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 53/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
Detronix Indústria Eletrônica LTDA; CNPJ nº 07.404.500/0001-38; Item 01, Detronix,
unidade, 15, R$ 19.599,80, R$ 293.997,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 13-B/2021; Proc. SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000; PE nº 53/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciadores da Ata: TRE/AL e a
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF; Vigência: 12 meses, contados da publicação
do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021; Objeto: Registro de Preços para aquisição de
pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre de aço para
acautelamento de armas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 53/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
Radd Comércio de Eletrônicos LTDA; CNPJ nº 37.894.624/0001-00; Item 02, Detronix,
unidade, 14, R$ 750,00, R$ 10.500,00.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004246-03.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 26/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 61/2021, que tem por objeto o
registro de Preços de 400 (quatrocentas) poltronas e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias,
conforme especificações e condições do edital, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, convocando para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços às
empresas: a) BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
29.209.847/0001-62, Item 1, pelo valor total de R$ 456.292,50 (quatrocentos e cinquenta
e seis mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); e b) TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
32.300.172/0001-77, Item 2, pelo valor total de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e
duzentos reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo
48, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 1º de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 99999/2021 publicado no D.O de 2021-11-11, Seção 3.
Onde se lê: Valor Total: R$ 37.651,50. Leia-se: Valor Total: R$ 0,00. Onde se lê: EXTRATO
DE Contrato: 15/2021. . Leia-se: EXTRATO DE Contrato: 99999/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2021).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - UASG 70003

Nº Processo: 6911/2021. Objeto: Este pregão tem como objeto a aquisição de
material de permanente - separadores de filas e cofres digitais, de acordo com as
condições e especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência.. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n -
Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00024-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 16/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 70003-00001-2021NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 5922/2019 TRE-AM. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
27/2019, de prestação de serviços de assessoramento, faturamento e auditoria médico-
hospitalar e paramédica, sem mão de obra exclusiva. CONTRATANTE: TRIBUNAL R EG I O N A L
ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A): FJ AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE.
Fundamentação Legal: com fundamento na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, em
especial seu art. 40, XI combinado com o art. 55.III e art. 57, II. Do Objeto: alteração do
caput da Cláusula Quinta (Da Vigência) e da Cláusula Sétima (Do Preço). DA VIGÊNCIA: O
prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, ou seja, 06/12/2021 a
05/12/2022. DO PREÇO: pela execução do presente contrato o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor mensal de R$ 13.073,67 (treze mil, setenta e três reais e sessenta
centavos), perfazendo o valor global de R$ 133.955,96 (cento e trinta e três mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Data da Assinatura:
25/11/2021. Assinam: Des. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e
o Dr. FRANCO DE LIMA CARNEIRO, pelo (a) Contratado (a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0017665-09.2021. Objeto: Aquisição e instalação de grupo
motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-
BA . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.
Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00041-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do
Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por
meio do telefone (71) 3373-7084.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 70013-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0141079-78.2020. Objeto: Contratação de serviço de
manutenção de elevadores para transporte vertical de passageiros, existentes nos
Anexos II e III que integram o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia,
com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços urgentes,
junto a Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.ª Avenida do Cab, N.º 150,
Salvador -bahia, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-
00042-2021. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Portal de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do Tribunal, no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do
telefone (71) 3373-7084 .

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho n.º 339/2021 celebrado com LX
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI. Objeto: Este termo aditivo visa ao
acréscimo de 200 unidades de lâmpadas tipo Led, potência nominal de 18 W, e de 62
unidades de lâmpadas tipo Led, potência nominal de 9 W. O acréscimo corresponde ao
valor total de R$ 2.559,22, equivalente a, aproximadamente, 24,96% do valor atualizado do
contrato. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e na decisão
superior contida no PAD n.º 20.824/2020. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE. DATA: 25/11/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 29/2019 celebrado com a UNIVERSIDADE PATATIVA
DO ASSARÉ. Objeto: Este termo aditivo visa o acréscimo de 4 (quatro) postos de Estagiário de
Nível Superior a partir de 1º de fevereiro de 2022. Na atual vigência do Contrato, o presente
acréscimo corresponde ao valor de R$ 20.743,43 (vinte mil, setecentos e quarenta e três reais
e quarenta e três centavos), equivalente a, aproximadamente, 1,54% (um vírgula cinquenta e
quatro por cento) do valor atualizado do Contrato. Caso o contrato seja prorrogado, o valor
acrescido corresponderá a R$ 74.467,43 (setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete
reais e quarenta e três centavos), equivalente aproximadamente ao percentual de 5,54%
(cinco vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor atualizado do Contrato, conforme
memória de cálculo constante do Anexo I. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e
suas alterações, c/c a cláusula sexta do Contrato, e na autorização superior constante do
Processo Administrativo Digital n.º12.496/2021. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE. DATA: 30/11/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021

Processo n.º7334/2021. Objeto: é o Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição
de appliance gateway E1/SIP (VOIP). O objeto foi adjudicado à empresa: FORTT DO BRASIL
LTDA, CNPJ: 05.138.913/0001-92. Valor: R$ 26.700,00. Homologado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 29/11/2021.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº 34/2021. Processo SEI nº 0009972-
08.2021.6.07.8100. Credenciada: AA Pro Physis Clínica de Fisioterapia, Acupuntura e
Estética Ltda. (CNPJ: 07.317.088/0001-19). Objeto: Prestação de serviços de assistência e
atendimento médico e/ou hospitalar e demais especialidades da área de saúde aos
beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais - TRE- S AÚ D E .
Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93,
além da Resolução TRE/DF nº 7.694 de 30/06/2016. Data e assinaturas: Brasília,
13/11/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sra. Anna
Paula Pereira do Amaral Real Duarte.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho nº 196/2021. PA SEI nº 0010345-39.2021.6.07.8100.
Contratada: Escola de Negócios Conexxoes - Educação Empresarial Ltda. (CNPJ:
07.774.090/0001-17); Objeto: Contratação do curso online "Relacionamento Interpessoal
para Gestores"; Valor: R$ 21.000,00; Fundamento Legal: artigo 25, inciso II, c/c artigo 13,
inciso VI, da Lei nº. 8.666/93; Data e assinaturas: 30/11/2021; Des. Humberto Adjuto
Ulhôa, Presidente do TRE/DF, e Sr. Wesley Nogueira Amaral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. O
pregoeiro, em 26/10/2021, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 07 à empresa Fox Store
Ltda. O grupo/lote 01 (itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06) foram fracassados. Este procedimento
licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento,
Diretor Geral do TRE/ES, em 29/11/2021. Processo: 0002305-50.2021.6.08.8000

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2021.
FABIO SEGOVIA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 21.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. A
pregoeira, em 22/11/2021, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 01 à empresa SK
Distribuidora e Comércio de Livros Ltda. Este procedimento licitatório foi homologado
(sistema Comprasnet) pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES, em
29/11/2021. Processo: 0004187-47.2021.6.08.8000

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2021.
FERNANDA RASSELI PRETTI

Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2021 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000004879-5.
Pregão Nº 31/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 35.645.707/0001-30 - LC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI. Objeto: Prestação
de serviços de pintura, manutenções corretivas e acessibilidade do prédio do cartório de
uruaçu.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/11/2021 a 30/03/2022. Valor
Total: R$ 84.461,51. Data de Assinatura: 30/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2021).

Publicação DOU - extratos das ARP's 14-A e 14-B/2021 (0982311)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 441



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.

À PREG,

 

Para registro no SIASG das  ARP's nºs 14-A/2021 e 14-B/2021.

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências quanto à nomeação da gestão das referidas atas.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 03/12/2021, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0983441 e o código CRC 06A3B4AC.

0005555-59.2021.6.02.8000 0983441v1
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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 03/12/2021           HORA: 17:06:31             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00052/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000420001 - BATERIA RECARREGÁVEL                                   

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 02/12/2021 A  02/12/2022        DATA ASSINATURA : 22/11/2021

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 DATA: 03/12/2021           HORA: 17:08:32             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00052/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000424154 - BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE                   

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 02/12/2021 A  02/12/2022        DATA ASSINATURA : 26/11/2021

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 DATA: 03/12/2021           HORA: 17:09:29             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00052/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00003       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000429349 - BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE                   

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 02/12/2021 A  02/12/2022        DATA ASSINATURA : 26/11/2021

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T

                                                                               

Publicação ARP 14-B/2021 - ITENS 02, 03 E 04 - SISTEMA SIASG (0983578)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 445



 DATA: 03/12/2021           HORA: 17:10:29             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00052/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00004       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000409107 - BATERIA RECARREGÁVEL                                   

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 02/12/2021 A  02/12/2022        DATA ASSINATURA : 26/11/2021

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (0983441), faço juntar as

publicações no Sistema SIASG das ARP's 14-A/2021 (0983577) e 14-
B/2021 (0983578).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/12/2021, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0983579 e o código CRC C55179A1.

0005555-59.2021.6.02.8000 0983579v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: sennabat@gmail.com
Data: 03/12/2021 05:05 PM
Assunto: Envio de ata de registro de preços assinada, para acompanhamento

Prezados,

 
Por condução deste instrumento, apresento a inclusa documentação, tratando-se da

Ata de Registro de Preços nº 14-A/2021. Processo SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000, celebrado entre

o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a empresa SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, para
fins de acompanhamento.

Solicito por gentileza, confirmar o recebimento do presente e-mail, ao tempo em que
reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 
                                           Atenciosamente,

                                                          Denise Maria de Araújo
                                                    Seção de Licitações e Contratos
                                             Tel.(82)2122-7764/2122-7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ARP nº 14-A-
2021.pdf

Tamanho:
230k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: thais@upstecnologia.com.br
Data: 03/12/2021 05:19 PM
Assunto: Envio de ata de registro de preços assinada, para acompanhamento

Prezados,

 
Por condução deste instrumento, apresento a inclusa documentação, tratando-se da

Ata de Registro de Preços nº 14-B2021. Processo SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000, celebrado entre o

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a empresa UPS TECNOLOGIA LTDA, para fins de
acompanhamento.

Solicito por gentileza, confirmar o recebimento do presente e-mail, ao tempo em que
reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 
                                           Atenciosamente,

                                                          Denise Maria de Araújo
                                                    Seção de Licitações e Contratos
                                             Tel.(82)2122-7764/2122-7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ARP nº 14-B-
2021.pdf

Tamanho:
229k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência (doc. 0925599), peço vênia a Vossa Senhoria, para
indicar o servidor André Frazão de Omena, lotado na Seção
de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como gestor, o
servidor Guilherme Machado Rebelo, chefe da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como gestor
substituto, e o titular da Seção de Gerência de Infraestrutura -
SEGI, para atuar como fiscal, da Ata de Registro de Preços nº
14-A/2021 (doc. 0981235), e da Ata de Registro de Preços nº
14-B/2021 (doc. 0981239), que tem por objeto o Registro de
Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande
porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em Cartórios
Eleitorais deste Tribunal, firmadas com a empresa SENA &
LOURENCO BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
28.742.918/0001-25, e a empresa UPS TECNOLOGIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 11.385.452/0001-55,
respectivamente, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº
52/2021 (doc. 0974597).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/12/2021, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985006 e o código CRC 569B8EE1.

0005555-59.2021.6.02.8000 0985006v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
 
Por meio do Despacho GSAD (0985006), o Senhor

Secretário de Administração propõe a indicação do servidor
André Frazão de Omena, lotado na Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como gestor, do
servidor Guilherme Machado Rebelo, chefe da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como gestor
substituto, e do titular da Seção de Gerência
de Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal, da Ata de
Registro de Preços nº 14-A/2021 (doc. 0981235), e da Ata de
Registro de Preços nº 14-B/2021 (doc. 0981239), que têm por
objeto o Registro de Preços para aquisição de baterias para
os nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em Cartórios Eleitorais deste Tribunal, firmadas
com a empresa SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 28.742.918/0001-25, e a
empresa UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.385.452/0001-55, respectivamente, conforme publicação
no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº
52/2021 (doc. 0974597).

 
Esta Diretoria está de acordo com as indicações

mencionadas, razão pela qual conclui os autos ao crivo de V.
Exa. para a necessária e compentente deliberação, sugerindo
que seja autorizada a lavratura da portaria com as
designações em questão.
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Respeitosamente,  

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/12/2021, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985809 e o código CRC D261A7D0.

0005555-59.2021.6.02.8000 0985809v1
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PROCESSO : 0005555-59.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Lavratura Portaria.

 

Decisão nº 2952 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Conclusão GDG 0985809, trazendo o Despacho GSAD
(0985006), o Senhor Secretário de Administração propõe a indicação
do servidor André Frazão de Omena, lotado na Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como gestor, do servidor Guilherme
Machado Rebelo, chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC,
para atuar como gestor substituto, e do titular da Seção de
Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal, da Ata
de Registro de Preços nº 14-A/2021 (doc. 0981235), e da Ata de
Registro de Preços nº 14-B/2021 (doc. 0981239), que têm por objeto
o Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de
grande porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em Cartórios
Eleitorais deste Tribunal, firmadas com a empresa SENA &
LOURENCO BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
28.742.918/0001-25, e a empresa UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 11.385.452/0001-55, respectivamente, conforme
publicação no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº
52/2021 (doc. 0974597).

AUTORIZO a lavratura da portaria com as designações
em questão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
16/12/2021, 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
0985866 e o código CRC 5A375367.

0005555-59.2021.6.02.8000 0985866v2
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/atas-de-registro-de-precos/atas-de-registro-de-precos-… 1/1

Número 14/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-
AL

Processo SEI nº: 0005555-59.2021.6.02.8000

Ata 14-A/2021

Empresa: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA; CNPJ nº 28.742.918/0001-25

Data de publicação no DOU: 2 de dezembro de 2021

Vigência: Até 2 de dezembro de 2022

Valor total: R$ 27.744,00.

Ata 14-B/2021

Empresa: UPS TECNOLOGIA LTDA; CNPJ nº 11.385.452/0001-55

Data de publicação no DOU: 2 de dezembro de 2021

Vigência: Até 2 de dezembro de 2022

Valor total: R$ 10.800,00.

Documentos:

Ata 14-A/2021
 Ata 14-B/2021
 Publicação do Extrato das ATAS 14-A/2021 e 14-B/2021

Inteiro Teor do Processo SEI
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CERTIDÃO

Certifico, que, nesta data, registrei no SIAC (Sistema de Acompanhamento de
Contratos), as Atas de Registro de Preços nºs 14-A/2021 e 14-B/2021. Do que, para
constar, eu, Denise Maria de Araújo, Técnico Judiciário, lavrei a presente certidão, que
segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 09/12/2021, às 16:57, 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
0986140 e o código CRC B0583912.

0005555-59.2021.6.02.8000 0986140v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 519/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da
Lei nº 8.666 /93 e tendo em vista o que consta no Processo
Eletrônico SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000:

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Designar o servidor André Frazão de

Omena, lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC,
para atuar como gestor da Ata de Registro de Preços nº 14-
A/2021 (doc. 0981235) e da Ata de Registro de Preços nº 14-
B/2021 (doc. 0981239), que têm por objeto o Registro de
Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande
porte do TRE-AL, instalados nos Data Centers e em Cartórios
Eleitorais deste Tribunal, firmadas com a empresa SENA &
LOURENCO BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
28.742.918/0001-25, e com a empresa UPS TECNOLOGIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.385.452/0001-55,
respectivamente, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº
52/2021 (doc. 0974597).

Art. 2º. Designar  o servidor Guilherme
Machado Rebelo, chefe da Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, para atuar como gestor substituto, nas ausências e
impedimentos legais do titular.

Art. 3º. Designar  o Titular da Seção de
Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal
das mesmas atas de registro de preço. 

Art. 4º.  A gestão e a fiscalização designadas

Portaria Presidência 519 (0991104)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 457



deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.

Art. 5º.  Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 16 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/12/2021, 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
0991104 e o código CRC E499F99B.

0005555-59.2021.6.02.8000 0991104v3
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DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2021.
Ao Gestor das ARPs 14-A/2021 e 14-B/2021 (Em

paralelo à SAD)
 
Senhor Gestor,
 
O Edital do Pregão Eletrônico nº 52/2021

(doc. 0952743), que trata do registro de preços para aquisição
de baterias para nobreaks de grande porte em uso neste
Tribunal, indica em seu subitem 2.4 que "Para fins de entrega
imediata, a quantidade dos materiais, objeto deste edital, está
indicada na tabela a seguir", onde são descritas as
quantidades a serem fornecidas inicialmente pelas empresas
contratadas.

 
No entanto, não localizei nem no presente

procedimento as notas de empenho referentes às entregas
iniciais, e desta forma encaminho os autos para a verificação
e, conforme o caso, adoção de providências.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 23/12/2021, às 12:55, 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
0994231 e o código CRC 8829479C.

0005555-59.2021.6.02.8000 0994231v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de dezembro de 2021.
À SEGEC, na forma do Despacho SEGI 0994231.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/12/2021, 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
0994599 e o código CRC 163C6879.

0005555-59.2021.6.02.8000 0994599v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
À SEGI.
Considerando que os quantitativos registrados nas atas

nº 14-A/2021 e 14-B/2021(0981235 e 0981239) diferem daquele
apontado no item 2.4 do Edital, solicitamos os préstimos dessa
unidade fiscalizadora para que seja estabelecido o quantitativo
necessário a ser adquirido, com o objetivo de se estimar o valor a ser
empenhado.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 27/12/2021, às 10:24, 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
0994738 e o código CRC 8D813EAA.

0005555-59.2021.6.02.8000 0994738v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2021.
À SEGEC,
 
Senhor Chefe,
 
Os quantitativos indicados nas ARPs nº 14-A/2021 (

doc. 0981235) e 14-B/2021 (doc. 0981239) são os máximos
para aquisição evetual, enquanto os números apontados no
item 2.4 do Edital se referem ao fornecimento/pedido inicial.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 30/12/2021, às 10:19, 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
0996194 e o código CRC 9B46ADD6.

0005555-59.2021.6.02.8000 0996194v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2021.
À SGO.
Em decorrência da celebração das ARP nº 14-A e 14-B

(0981235 e 0976759), e considerando ainda o Despacho
SEGI 0994231, solicitamos os préstimos dessa Seção para que sejam
empenhados os seguintes valores:

a) À empresa SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 28.742.918/0001-25, contratada através da
Ata e Registro de Preços nº 14-A, o total de R$ 9.248,00 (nove mil
duzentos e quarenta e oito reais), referente à aquisição de 32 (trinta
e duas) baterias 18 Ah; e

b) À empresa UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 11.385.452/0001-55, contratada através da Ata e Registro
de Preços nº 14-B, o total de R$ 33.640,00 (trinta e três mil
seiscentos e quarenta reais), referente à aquisição de 32 (trinta e
duas) baterias 26Ah, 56 (cinquenta e seis) baterias 45 Ah e 12 (doze)
baterias 65Ah.

 
Após, inscrever os valores em RPNP, conforme

formulários 0996467 e 0996469.
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 30/12/2021, às 14:38, 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
0996462 e o código CRC 6D97B23C.

0005555-59.2021.6.02.8000 0996462v1
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021
Objeto Aquisição de baterias seladas
 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

Despacho
SEGEC 0996462

SENA & LOURENCO
BATERIAS LTDA
(28.742.918/0001-25)

R$
9.248,00

R$
9.248,00  R$

9.248,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

Inscrever em RPNP após a emissão de empenho, conforme solicitado no Despacho
SEGEC 0996462.

 

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 30/12/2021, às 14:38, 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
0996467 e o código CRC 31A3DD6C.
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021
Objeto Aquisição de baterias seladas
 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

Despacho
SEGEC 0996462

UPS TECNOLOGIA
LTDA
(11.385.452/0001-55)

R$
33.640,00

R$
33.640,00  R$

33.640,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

Inscrever em RPNP após a emissão de empenho, conforme solicitado no Despacho
SEGEC 0996462.

 

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 30/12/2021, às 14:38, 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
0996469 e o código CRC 001E9F02.
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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 dezembro de 2021.
À Gestão
 
Retornamos os autos para a unidade gestora em

razão da ausência de ordem de fornecimento para a emissão
das respectivas notas de empenho.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 31/12/2021, às 11:06, 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
0996639 e o código CRC 99CBA1E6.

0005555-59.2021.6.02.8000 0996639v1

Despacho SGO 0996639         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 468



Ano 2022 - n. 2 Maceió, segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 9

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

de higienização, proteção e segurança, a fim de atender as Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, firmada com a empresa
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61.
Art. 2º. Nos impedimentos legais e regulamentares dos titulares, fucionarão seus respectivos
substitutos, de acordo com o normativo de regência.
Art. 3º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 22 de dezembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 519/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo
em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº :0005555-59.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor André Frazão de Omena, lotado na Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, para atuar como gestor da Ata de Registro de Preços nº 14-A/2021 (doc. ) e da0981235
Ata de Registro de Preços nº 14-B/2021 (doc. ), que têm por objeto o Registro de Preços0981239
para aquisição de baterias para os de grande porte do TRE-AL, instalados nos nobreaks Data

 e em Cartórios Eleitorais deste Tribunal, firmadas com a empresa SENA & LOURENCOCenters
BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.742.918/0001-25, e com a empresa UPS
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.385.452/0001-55, respectivamente, conforme
publicação no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº 52/2021 (doc. ).0974597
Art. 2º. Designar o servidor Guilherme Machado Rebelo, chefe da Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, para atuar como gestor substituto, nas ausências e impedimentos legais do titular.
Art. 3º. Designar o Titular da Seção de Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal
das mesmas atas de registro de preço.
Art. 4º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 16 de dezembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 529/2021 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, bem como nos termos do Procedimento
Administrativo nº 0003313-10.2021.6.02.8039,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor DIOGO AMAZONAS DE MIRANDA AVELAR DE FREITAS, do quadro
permanente do Tribunal Regional de São Paulo, ora removido para este Regional, para exercer,
como substituto, a Função Comissionada FC-6, de Chefe do Cartório da 39ª Zona Eleitoral - Água
Branca no lapso de 10 a 19 de janeiro de 2022, em razão de férias da servidora Ariane Arcanjo de
Souza.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

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

DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.
Publicada a Portaria 519/2021 (0998696) no Diário

da Justiça Eletrônico - DJE, à SLC, para devidos registros e
posterior remessa à respectiva unidade de lotação dos
servidores indicados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 11/01/2022, às 19:21, 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
0998699 e o código CRC 2AC53C7F.

0005555-59.2021.6.02.8000 0998699v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2022.
Ao Gestor das ARPs 14-A/2021 e 14-B/2021 (Em

paralelo à SAD)
 
Senhor Gestor,
 
Diante do exposto nos Despachos

SEGI 0994231 e 0996194, quanto ao subitem 2.4 do Edital do
Pregão Eletrônico nº 52/2021, doc. 0952743, que trata do
quantitativo de itens para entrega imediata e, considerando os
respectivos registros de valores em RPNP,
docs. 0996467 e 0996469, solicito informações acerca da
situação do fornecimento inicial e caso possível o prazo de
entrega estimado dos produtos a serem adquiridos.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAC SHELBY JÓ DE SOUZA, Chefe de
Seção Substituto, em 13/01/2022, às 14:38, 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
0999471 e o código CRC DBE96C1A.

0005555-59.2021.6.02.8000 0999471v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

ORDEM DE FORNECIMENTO

Maceió, 13 de janeiro de 2022.

PA Principal n.º 0005555-59.2021.6.02.8000

ARP n.º  14-A - SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, CNPJ 28.742.918/0001-
25 (0981235) 

Ordem de Fornecimento nº 01/2022

 

Senhor Chefe da SGO,

 

Encaminhamos os autos para emissão de Nota de Empenho em favor
da Empresa SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, CNPJ 28.742.918/0001-25, de
acordo com a tabela abaixo:

 

Certidões: SICAF (0999800) 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. TOTAL
REGISTRADA 

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

QUANTIDADE
A SER

EMPENHADA
VALOR
TOTAL 

VALOR
TOTAL

(R$) DO
CONTRATO

POR 12
MESES

     01
Bateria 18 Ah - Bateria do tipo selada
VRLA/AGM; Tensão Nominal: 12V;
Capacidade Nominal: 18 Ah (C20h) Modelo:
12MVA-18, Fabricante: Moura

Unidade

 
96 289,00 32 9.248,00 27.744,00

VALOR TOTAL A EMPENHAR 9.248,00 27.744,00

 

Valor Total a Empenhar: R$ 9.248,00 (nove mil duzentos e quarenta e oito reais).

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 13/01/2022, às 15:11, 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
0999791 e o código CRC 1B6B10C4.

0005555-59.2021.6.02.8000 0999791v1
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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: 28.742.918/0001-25 DUNS®: 945360863
Razão Social: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.
Nome Fantasia: SENNA BATERIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/06/2022
FGTS 21/01/2022
Trabalhista Validade: 09/07/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/01/2022
Receita Municipal Validade: 11/03/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 13/01/2022 14:55 de
CPF: 012.889.940-95      Nome: GUILHERME MACHADO REBELO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão SICAF (0999800)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 473

http://www.tst.jus.br/certidao


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

 

CERTIDÃO

Certifico, que, nesta data, registrei no SIAC (Sistema de Acompanhamento de
Contratos), os gestores e fiscal das Atas de Registro de Preços nºs 14-A/2021 e 14-
B/2021, designados pela Portaria da Presidência 519/2021. Do que, para constar, eu,
Denise Maria de Araújo, Técnico Judiciário, lavrei a presente certidão, que segue
assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 13/01/2022, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999801 e o código CRC 2B96E5F6.

0005555-59.2021.6.02.8000 0999801v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

ORDEM DE FORNECIMENTO

Maceió, 13 de janeiro de 2022.

PA Principal n.º 0005555-59.2021.6.02.8000

ARP n.º  14-B - UPS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.385.452/0001-
55 (0981239) 

Ordem de Fornecimento nº 01/2022

 

Senhor Chefe da SGO,

 

Encaminhamos os autos para emissão de Nota de Empenho em favor da Empresa UPS
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.385.452/0001-55, de acordo com a tabela abaixo:

 

Certidões: SICAF (0999812) 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. TOTAL
REGISTRADA 

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

QUANTIDADE
A SER

EMPENHADA
VALOR
TOTAL 

VALOR
TOTAL

(R$) DO
CONTRATO

POR 12
MESES

     02

Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para
uso em equipamento no-break/ UPS;
Deve ser homologada pela Anatel; Tensão
Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 26 Ah
(C20h); Marca: FREEDOM DF-300

Unidade

 
64 270,00 32 8.640 17.280,00

03

Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para
uso em equipamento no-break/ UPS;
Deve ser homologada pela Anatel; Tensão
Nominal:12V; Capacidade Nominal: 45Ah
(C20h); Marca: FREEDOM DF-700.

Unidade 112 350,00 56 19.600 39.200,00

04

Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para
uso em equipamento no-break/ UPS;
Deve ser homologada pela Anatel; Tensão
Nominal:12V; Capacidade Nominal: 65Ah
(C20h); Marca: FREEDOM DF-1000.

Unidade 24 450,00 12 5.400 10.800,00

VALOR TOTAL A EMPENHAR 33.640,00 67.280,00

 

Valor Total a Empenhar: R$ 33.640,00 (trinta e três mil seiscentos e quarenta reais).

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 13/01/2022, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999805 e o código CRC 8405DE3B.

0005555-59.2021.6.02.8000 0999805v1

Ordem de Fornecimento SEGEC 0999805         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 475



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: 11.385.452/0001-55 DUNS®: 914702618
Razão Social: UPS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: UPS TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/04/2022
FGTS 29/01/2022
Trabalhista Validade: 02/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/02/2022
Receita Municipal Validade: 20/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 13/01/2022 15:09 de
CPF: 012.889.940-95      Nome: GUILHERME MACHADO REBELO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2022.
À SGO.
Para emissão de empenho conforme as Ordens de

Fornecimento 0999791 e 0999805.
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 13/01/2022, às 15:15, 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
0999815 e o código CRC 85951124.

0005555-59.2021.6.02.8000 0999815v1
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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: 28.742.918/0001-25 DUNS®: 945360863
Razão Social: SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.
Nome Fantasia: SENNA BATERIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/06/2022
FGTS 20/02/2022
Trabalhista Validade: 09/07/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/01/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 11/03/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 03/02/2022 13:19 de
CPF: 021.742.724-31      Nome: AGAMENON GOMES MIRANDA JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Anexo Certidões Atualizadas (1008311)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 478

http://www.tst.jus.br/certidao


Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

SENA E LOURENCO BATERIAS LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 13:28:47 do dia 03/02/2022

Código de controle da certidão: 2E93-8F6A-095B-432C

Certidão fornecida para o CNPJ: 28.742.918/0001-25

Válida até 04/04/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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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: 11.385.452/0001-55 DUNS®: 914702618
Razão Social: UPS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: UPS TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/04/2022
FGTS 27/02/2022
Trabalhista Validade: 02/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/02/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 20/01/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 03/02/2022 13:25 de
CPF: 021.742.724-31      Nome: AGAMENON GOMES MIRANDA JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

UPS TECNOLOGIA LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 13:27:50 do dia 03/02/2022

Código de controle da certidão: 7552-CAE4-C83A-4A2F

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.385.452/0001-55

Válida até 04/04/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 100 - RO 151
NE 101 - RO 152

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 03/02/2022, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008313 e o código CRC E0E60E0A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1008313),

registro minhas assinaturas nos empenhos 2022NE100
e 2022NE101, remetendo para igual procedimento  e posterior
juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/02/2022, às 14:23, 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
1008360 e o código CRC 9C9E54B7.

0005555-59.2021.6.02.8000 1008360v1

Despacho COFIN 1008360         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 483



Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/02/2022 15:41
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 100

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70290 TIC MATCON

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

03/02/2022 Ordinário 0005555-59.2021.6.02 - 9.248,00

28.742.918/0001-25 SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA.

21AT0014. Aquisição de baterias para no-break de médio e grande porte. SEI 0005555-59.2021.6.02.8000.

-

-

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

CARUARU 196       C SANTO ANTONIO

CEP

55293-970

Município

GARANHUNS PE

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

03/02/2022 15:41:44
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/02/2022 15:41
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.248,00

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

001 9.248,00Item 1. Bateria 18 Ah - Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Tensão
Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 18 Ah (C20h) Modelo: 12MVA-18,
Fabricante: Moura. SEI  Principal 0005555-59.2021.6.02.8000. Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2021. ARP 14-A/2021
(0981235). Ordem de Fornecimento nº 01/2022 (0999791). SEI 0005555-
59.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

03/02/2022 Inclusão 32,00000 289,0000 9.248,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

***.868.468-**

03/02/2022 15:41:44

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

03/02/2022 14:21:31

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

03/02/2022 15:41:44
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/02/2022 15:42
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 101

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70290 TIC MATCON

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

03/02/2022 Ordinário 0005555-59.2021.6.02 - 33.640,00

11.385.452/0001-55 UPS TECNOLOGIA LTDA

21AT0014. Aquisição de baterias para no-break de médio e grande porte. SEI 0005555-59.2021.6.02.8000.

-

-

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

LAZAR SEGALL 739 VILA ASSIS BRASIL

CEP

09370-700

Município

MAUA SP

UF Telefone

(11)2375-7633;(11)3458-4298

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

03/02/2022 15:42:28
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/02/2022 15:42
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.640,00

Total da Lista

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

001 8.640,00Item 2. Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-
break/ UPS; Deve ser homologada pela Anatel; Tensão Nominal: 12V;
Capacidade Nominal: 26 Ah (C20h); Marca: FREEDOM DF-300.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

03/02/2022 Inclusão 32,00000 270,0000 8.640,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 19.600,00Item 3. Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-
break/ UPS; Deve ser homologada pela Anatel; Tensão Nominal:12V;
Capacidade Nominal: 45Ah (C20h); Marca: FREEDOM DF-700.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

03/02/2022 Inclusão 56,00000 350,0000 19.600,00

Seq. Descrição Valor do Item

003 5.400,00Item 4. Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-
break/ UPS; Deve ser homologada pela Anatel; Tensão Nominal:12V;
Capacidade Nominal: 65Ah (C20h); Marca: FREEDOM DF-1000. SEI
Principal 0005555-59.2021.6.02.8000. Pregão Eletrônico para Registro
de Preços nº 52/2021. ARP 14-B/2021 (0981239). Ordem de
Fornecimento nº 01/2022 (0999805). SEI 0005555-59.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

03/02/2022 Inclusão 12,00000 450,0000 5.400,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

***.868.468-**

03/02/2022 15:42:28

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

03/02/2022 14:21:54

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

03/02/2022 15:42:28
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2022.
 

À SEGEC, após assinatura das Notas de
Empenho, 1008485 e 1008488, para continuidade dos atos de gestão.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/02/2022, às 17:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008494 e o código CRC 7E467C38.

0005555-59.2021.6.02.8000 1008494v1
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E-mail - 1008980

Data de Envio: 
  04/02/2022 11:32:55

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    sennabat@gmail.com

Assunto: 
  TRE/AL - ARP nº 14 A/2021 - Nota de empenho nº 100/2022 - Entrega

Mensagem: 
  Senhores Representantes,

Na condição de gestor da Ata de Registro de Preços celebrada entre essa empresa e este Tribunal,
encaminho a Nota de Empenho nº 100/2022 alusiva à entrega de 96 baterias do tipo selada, conforme
Ordem de Fornecimento anexada. 

A entrega deverá ser realizada no Galpão do Almoxarifado, localizado na Rua Barão de Jaraguá, nº 230,
Jaraguá, Maceió/AL. 

Solicito, ainda, que a entrega seja agendada com o Sr. Cristino, fiscal da ARP, através do telefone (82)
99844-3945 ou pelo e-mail segi@tre-al.jus.br.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
TRE/AL

Anexos:
    Nota_1008485_NE_070011_2022NE000100_v002_28742918000125_20220203154153.pdf
    Ordem_de_Fornecimento_0999791.html
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E-mail - 1008984

Data de Envio: 
  04/02/2022 11:35:10

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@upstecnologia.com.br
    marcio@upstecnologia.com.br

Assunto: 
  TRE/AL - ARP nº 14 B/2021 - Nota de empenho nº 101/2022 - Entrega

Mensagem: 
  Senhores Representantes,

Na condição de gestor da Ata de Registro de Preços celebrada entre essa empresa e este Tribunal,
encaminho a Nota de Empenho nº 101/2022 alusiva à entrega de 200 baterias do tipo selada, conforme
Ordem de Fornecimento anexada. 

A entrega deverá ser realizada no Galpão do Almoxarifado, localizado na Rua Barão de Jaraguá, nº 230,
Jaraguá, Maceió/AL. 

Solicito, ainda, que a entrega seja agendada com o Sr. Cristino, fiscal da ARP, através do telefone (82)
99844-3945 ou pelo e-mail segi@tre-al.jus.br.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
TRE/AL

Anexos:
    Ordem_de_Fornecimento_0999805.html
    Nota_1008488_NE_070011_2022NE000101_v002_11385452000155_20220203154237.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, 04 de março de 2022.
À COINF
 
Informamos que recebemos nesta data 90 baterias

da empresa UPS Tecnologia, conforme nota fiscal 1021607,
estando as mesmas disponíveis para atesto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS ROCHA RAMALHO DE
AZEVEDO, Técnico Judiciário, em 04/03/2022, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021609 e o código CRC 0301D05B.

0005555-59.2021.6.02.8000 1021609v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1078 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Informo que as baterias recebidas da empresa UPS Tecnologia somam um total de 100
unidades, e não 90 como informado erroneamente no despacho 1021609.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS ROCHA RAMALHO DE
AZEVEDO, Técnico Judiciário, em 05/03/2022, às 02:41, 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
1021878 e o código CRC 71AE373D.

0005555-59.2021.6.02.8000 1021878v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À SEGEC e SEGI
(Em paralelo à SEALMOX para ciência)
 
Srs. Chefes,
 
Com base na Portaria 519/2021 - 0991104,

considerando o teor do Despacho SEALMOX 1021609 e
Informação 1078 (1021878), para ciência e providências
decorrentes.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 07/03/2022, às 13:37, 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
1022139 e o código CRC FEC7A1A5.

0005555-59.2021.6.02.8000 1022139v1
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

FISCALIZAÇÃO

 

CONTRATO Nota de Empenho 101/2022 (doc. 1008488)
NOTA DE EMPENHO 101/2022 (doc. 1008488)
CONTRATADO(A) UPS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 11.385.452/0001-55
OBJETO DO CONTRATO Aquisição de baterias para no-break de médio e grande porte.
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA
GESTÃO/FICALIZAÇÃO Portaria Presidência nº 519/2021 (doc. 0998696)

 

Senhor Gestor,
Comunico-lhe que o recebimento provisório parcial do objeto
do contrato acima especificado ocorreu em 15/03/2022.
 
Saliento que o recebimento definitivo do objeto contratado
deverá ocorrer em prazo não superior a 90 (noventa) dias,
desde que não haja pendências técnicas e/ou administrativas.
 
 
Dados adicionais:
 

NOTA FISCAL 2114 (doc. 1021607)
DESCRIÇÃO Baterias para no-break de médio e grande porte.

QUANTIDADE

Item: 02
Descrição na nota: Bateria Freedom DF 300
Quantidade: 32

Item: 03
Descrição na nota: Bateria Freedom DF 700
Quantidade: 56

Item: 04
Descrição na nota: Bateria Freedom DF 1000
Quantidade: 56

VALOR A PAGAR R$ 8.640,00 (VALOR BRUTO) - Valor relativo apenas ao Item 02

OBSERVAÇÕES

 

Item 02:  o modelo entregue está em conformidade com a especificação do Edital, com a marca/modelo
definidos na ARP e com a descrição na nota fiscal. O item está em conformidade com as exigências do
edital.
Item 03: A ARP e a nota fiscal estão com a mesma marca/modelo. No entanto o produto efetivamente
fornecido é outro fabricante, apesar de aparentemente ter especificações técnicas equivalentes. Logo,
não foi possível realizar o recebimento deste item.
Item 04: A ARP e a nota fiscal estão com a mesma marca/modelo. No entanto o produto efetivamente
fornecido é de outro fabricante, apesar de aparentemente ter especificações técnicas
equivalentes. Logo, não foi possível realizar o recebimento deste item.

Os itens foram fornecidos dentro do prazo de entrega estabelecido.

Descritivo na ARP:

Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-break/ UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 26 Ah (C20h); Marca: FREEDOM DF-300
Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-break/ UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal:12V; Capacidade Nominal: 45Ah (C20h); Marca: FREEDOM DF-700.
Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-break/ UPS; Deve ser homologada pela
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Anatel; Tensão Nominal:12V; Capacidade Nominal: 65Ah (C20h); Marca: FREEDOM DF-1000.

 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 15/03/2022, às 19:04, 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
1027086 e o código CRC 0EB05BE6.

0005555-59.2021.6.02.8000 1027086v16
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Item 02
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Item 03
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Item 04
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Fotos dos Produtos Entregues
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
À SEGEC
 
Senhor Gestor (André Omena),
 
O Termo de Rebimento Provisório 1027086 trata do

fornecimento de baterias para nobreaks de médio e grande
portes pela empresa UPS Tecnologia, no entanto alguns itens
foram entregues com marca e modelo diversos dos
consignados na Ata de Registro de Preços nº 14-B/2021
(doc. 0981239) e na própria nota fiscal de fornecimento dos
mesmos (doc. 1021607), conforme pode ser evidenciado no
Anexo 1027527. 

 
Atenciosamente,
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 15/03/2022, às 19:11, 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
1027528 e o código CRC 7E9255BD.

0005555-59.2021.6.02.8000 1027528v1
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Maceió, 16 de março de 2022.
À SEGI.
 
Senhor Fiscal,
 
Para fins de instrução, retorno os autos à

fiscalização, para que informe se os itens fornecidos, embora
divergentes dos constantes da NE 101/2022 (1008488),
atendem às características técnicas exigidas no TR que deu
ensejo à contratação.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Assistente IV,
em 16/03/2022, às 19:35, 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
1028550 e o código CRC 5F7280B8.

0005555-59.2021.6.02.8000 1028550v1
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Maceió, 17 de março de 2022.
À SEGEC,
 
Senhor Gestor,
 
Em atenção do Despacho SEGEC 1028550, restrito

ao solicitado, informo que os modelos dos itens
fornecidos  atendem às características exigidas.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 17/03/2022, às 19:14, 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
1029680 e o código CRC 410D9BB8.

0005555-59.2021.6.02.8000 1029680v1
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De: André Frazão de Omena <andre.frazao@hotmail.com>

Para: 'andreomena' <andreomena@tre-al.jus.br>

Data: 22/03/2022 02:35 PM

Assunto: ENC: Baterias - Empenho NE00263

De: Thais - UPS Tecnologia <thais@upstecnologia.com.br>

Enviado: terça-feira, 22 de março de 2022 10:13

Para: andre.frazao@hotmail.com <andre.frazao@hotmail.com>

Assunto: ENC: Baterias - Empenho NE00263

Psc

Atenciosamente,

De: Thais - UPS Tecnologia [mailto:thais@upstecnologia.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 21 de março de 2022 16:17
Para: 'segec@tre-al.jus.br'
Cc: 'andreomena@tre-al.jus.br'
Assunto: Baterias - Empenho NE00263

Prezados, Boa Tarde.

Conforme conversado com André por telefone, entregamos as baterias Obenaus DF500 e DF1000, as baterias

Freedom estavam com atraso na entrega  e estaremos realizando a troca na semana do dia 05/04/2022.

Ficamos no aguardo da sua confirmação para troca.

Qualquer duvida estamos a disposição.

Atenciosamente,

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=YVPHPU8YSX...

1 of 1 22/03/2022 14:38
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Maceió, 22 de março de 2022.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Trata-se de Ata de Registro de Preços para aquisição de baterias para
nobreak de médio e grande porte (ARP nº14-B/2021 - 0976759).
Emitida a Ordem de Fornecimento (E-mail SEGEC 1008984), a UPS Tecnologia,
empresa dententora da ARP, forneceu ao TRE/AL os itens 02, 03 e 04.
Quanto ao item 02, a empresa detentora da Ata o forneceu de forma
tempestiva e em conformidade com as especificações contidas no Edital.
Entretanto, no que diz respeito aos itens 03 e 04 da Nota de Empenho nº
101/2022 (1008488), a empresa forneceu baterias de
fabricante diverso das registradas na ARP nº14-B/2021.
Os itens consignados na NE 101/2022 são da fabricante FREEDOM, ao passo
que os itens fornecidos são da fabricante OBENAUS (TRP SEGI 1027086 /
Anexo 1027527 / Despacho SEGI 1027528).
Quanto às características técnicas das baterias OBENAUS, a
fiscalização informou que "os modelos dos itens fornecidos atendem às
características exigidas" (Despacho SEGI 1029680). 
Cumpre ainda informar que a empresa detentora enviou e-mail à SEGEC
(1031925), onde apresentou justificativas e informou da possibilidade de troca
das baterias OBENAUS DF500 e DF1000 pelas da marca FREEDOM.
Ante o exposto, tratando-se de ato discricionário da Administração, evoluo os
presentes autos a Vossa Senhoria para análise e deliberação, no sentido de:
(i) aceitação, ou não, dos itens efetivamente fornecidos;
(ii) autorização para a troca dos materiais pela empresa detentora da Ata de
Registro de Preços nº14-B/2021; ou
(iii) providência diversa.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Assistente IV,
em 22/03/2022, às 15:58, 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
1032086 e o código CRC 645B5676.

0005555-59.2021.6.02.8000 1032086v1
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Maceió, 23 de março de 2022.
À COMAP (c/c para a SEGI e SEGEC).
Senhora Coordenadora, Senhores fiscal e gestor do

contrato:
Tendo em vista a informação constante do

Despacho SEGEC 1032086, faço remessa dos autos a essa
Coordenadoria para, por meio da unidade administrativa
competente, verifique o preço praticado pela Administração
Pública e/ou pelo mercado quanto aos itens 2 e 3 da nota de
empenho (equivalentes aos itens 3 e 4 da Ordem de
Fornecimento nº 01/2022), cuja fabricante (dos itens
entregues) é OBENAUS e não FREEDOM (marca registrada
na ARP).

Em paralelo, solicito que a SEGI informe se haverá
necessidade (urgente) de usar as baterias já entregues (da
abricante OBENAUS) ou poderemos aguardar a permuta delas
(baterias) pela marca FREEDOM (registrada em Ata),
conforme sugerido pela empresa em e-mail enviado à unidade
gestora (v. docs. 1032086 e 1031925).

Atenciosamente.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/03/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032895 e o código CRC 1E2A51ED.

0005555-59.2021.6.02.8000 1032895v1
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Maceió, 23 de março de 2022.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 1032895:
 

"Tendo em vista a informação constante do
Despacho SEGEC 1032086, faço remessa dos
autos a essa Coordenadoria para, por meio da
unidade administrativa competente, verifique
o preço praticado pela Administração Pública
e/ou pelo mercado quanto aos itens 2 e 3 da
nota de empenho (equivalentes aos itens 3 e
4 da Ordem de Fornecimento nº 01/2022),
cuja fabricante (dos itens entregues) é
OBENAUS e não FREEDOM (marca registrada
na ARP)."

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 23/03/2022, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033102 e o código CRC 49C2C380.

0005555-59.2021.6.02.8000 1033102v1
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Maceió, 23 de março de 2022.
Ao GSAD,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1032895, informo

que é possível aguardar a permuta das baterias.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 23/03/2022, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033206 e o código CRC F73DF78E.

0005555-59.2021.6.02.8000 1033206v1
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Maceió, 24 de março de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aferição do preço praticado pela

Administração Pública e/ou pelo mercado quanto aos itens 2 e 3 da
nota de empenho nº 101/2022 (1008488), abaixo, cujo fabricante do
material entregue pela contratada é OBENAUS e não FREEDOM
(marca registrada na ARP - 0981239 ).

Item 2 - Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para
uso em equipamento no-break/ UPS; Deve ser
homologada pela Anatel; Tensão Nominal:12V;
Capacidade Nominal: 45Ah (C20h); Marca:
FREEDOM DF-700;
Item 3 - Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para
uso em equipamento no-break/ UPS; Deve ser
homologada pela Anatel; Tensão Nominal:12V;
Capacidade Nominal: 65Ah (C20h); Marca:
FREEDOM DF-1000.

 
Para tanto, efetuamos as seguintes pesquisas:
- páginas eletrônicas de lojas especializadas: não

conseguimos localizar nenhuma loja que trabalhasse com essa marca
e/ou modelo de bateria;

- mercado local: em contato telefônico com diversas lojas
locais não conseguimos localizar nenhuma que trabalhasse com essa
marca ou, até mesmo, soubesse da existência dela no mercado;

- por meio de aplicativo de mensagem disponibilizado na
página eletrônica das baterias Obenaus
(http://bateriasobenaus.com.br/): fomos informados que eles não
possuem esses modelos de bateria.

Despacho SEIC 1033520         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 511
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- por meio de contato telefônico com distribuidores,
elencados na página eletrônica das baterias Obenaus
(http://bateriasobenaus.com.br/distribuidores.php): fomos informados
que eles não trabalham mais com baterias da marca Obenaus, com
exceção da loja EXPRESSO DA MADRUGADA - SP (indicada pela
empresa contratada), que apresentou, por telefone, os valores de R$
390,00 (trezentos e noventa reais) e R$ 490,00 (quatrocentos e
noventa reais) para os respectivos itens.

 
Por todo exposto, considerando que o único valor

ofertado foi obtido com a empresa indicada pela contratada e por
contato telefônico, entendemos que não resta comprovada a
compatibilidade de preço das baterias da marca Obenaus (entregue
pela contratada) com as da marca Freedom (marca registrada na
ARP - 0981239 ).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 24/03/2022, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033520 e o código CRC 0C604790.
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Maceió, 24 de março de 2022.
 
 
À SAD, para ciência do Despacho SEIC 1033520,

em atendimento ao Despacho GSAD 1032895.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 24/03/2022, às 13:41, 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
1033629 e o código CRC 0DCAF992.

0005555-59.2021.6.02.8000 1033629v1
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Maceió, 25 de março de 2022.
À SEGEC, SEGI e SEALMOX, para ciência do

Despacho SEIC 1033520, comunicação à contratada acerca da
impossibilidade de aceite do item entregue e necessidade de
regularizar o fornecimento, sem prejuízo das sanções
aplicáveis em caso de mora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2022, às 00:26, 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
1034208 e o código CRC 2D023D80.

0005555-59.2021.6.02.8000 1034208v1
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E-mail - 1035016

Data de Envio: 
  25/03/2022 13:24:14

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@upstecnologia.com.br

Assunto: 
  impossibilidade de aceite da substituição do item contratado.

Mensagem: 
  Prezado Fornecedor

Venho comunicar a impossibilidade de aceite da substituição dos itens 2 e 3 da nota de empenho nº
101/2022 da marca FREEDOM por similar da marca OBENAUS. Reforço que, conforme despacho anexo,
permanece a necessidade de regularizar o fornecimento, sem prejuízo das sanções aplicáveis em caso de
mora.

Anexos:
    Despacho_1034208.html
    Despacho_1033520.html

E-mail SEALMOX 1035016         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 516



Nota Fiscal 52 (1039916)         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 517



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

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
À COINF,
Recebemos através da NF 1039916, 32 volumes de

baterias, estando os menos disponíveis para atesto.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 04/04/2022, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1039917 e o código CRC 9C9AB3D8.

0005555-59.2021.6.02.8000 1039917v1

Despacho SEALMOX 1039917         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 518



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

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
À SEGI
 
Sr. Chefe,
 
Tendo em mente a Portaria 519/2021 - 0991104,

para as providências decorrentes do Despacho
SEALMOX 1039917.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/04/2022, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040188 e o código CRC 786696EE.

0005555-59.2021.6.02.8000 1040188v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2022.
À COINF,
Informamos que a empresa UPS Tecnologia Ltda.,

substituiu as baterias da marca OBENAUS pela da marca
FREEDOM, conforme recibo 1044770, estando as mesmas
disponíveis para verificação e atesto.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Chefe de Seção Substituto, em 11/04/2022, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044771 e o código CRC FA8A70CC.

0005555-59.2021.6.02.8000 1044771v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2022.
À SEGI
 
Sr. Chefe,
 
Tendo em mente a Portaria 519/2021 - 0991104,

para as providências decorrentes do Despacho
SEALMOX 1044771.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/04/2022, às 13:57, 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
1044963 e o código CRC 97673906.

0005555-59.2021.6.02.8000 1044963v1
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Baterias Substituídas

Item 03
Quantidade: 56
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Item 04
Quantidade: 12
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

FISCALIZAÇÃO

 

CONTRATO Nota de Empenho 101/2022 (doc. 1008488)
NOTA DE EMPENHO 101/2022 (doc. 1008488)
CONTRATADO(A) UPS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 11.385.452/0001-55
OBJETO DO CONTRATO Aquisição de baterias para no-break de médio e grande porte.
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA
GESTÃO/FICALIZAÇÃO Portaria Presidência nº 519/2021 (doc. 0998696)

 

Senhor Gestor,
Comunico-lhe que o recebimento provisório do objeto do
contrato acima especificado ocorreu em 15/03/2022.
 
O presente Termo substitui o Termo de Recebimento
Provisório 1027086, que devido às divergências de
marcas/modelos dos itens fornecidos foi necessária a
substituição dos itens 03 e 04, conforme indicado nos
docs. 1044771 e 1044770.
 
Saliento que o recebimento definitivo do objeto contratado
deverá ocorrer em prazo não superior a 90 (noventa) dias,
desde que não haja pendências técnicas e/ou administrativas.
 
 
Dados adicionais:
 

NOTA FISCAL 2114 (doc. 1021607)
DESCRIÇÃO Baterias para no-break de médio e grande porte.

QUANTIDADE

Item: 02
Descrição na nota: Bateria Freedom DF 300
Quantidade: 32

Item: 03
Descrição na nota: Bateria Freedom DF 700
Quantidade: 56

Item: 04
Descrição na nota: Bateria Freedom DF 1000
Quantidade: 12

VALOR A PAGAR R$ 33.640,00 (VALOR BRUTO)

OBSERVAÇÕES

 

Item 02:  O modelo entregue está em conformidade com a especificação do Edital, com a
marca/modelo definidos na ARP e com a descrição na nota fiscal. O item está em conformidade com as
exigências do edital.
Item 03: O modelo entregue está em conformidade com a especificação do Edital, com a marca/modelo
definidos na ARP e com a descrição na nota fiscal. O item está em conformidade com as exigências do
edital.
Item 04: O modelo entregue está em conformidade com a especificação do Edital, com a marca/modelo
definidos na ARP e com a descrição na nota fiscal. O item está em conformidade com as exigências do
edital.

O Item 02 foi fornecido dentro do prazo de entrega estabelecido.

Termo de Recebimento Provisório SEGI 1045574         SEI 0005555-59.2021.6.02.8000 / pg. 526



Os Itens 03 e 04, que necessitaram ser substituídos, foram fornecidos após o prazo de entrega estabelecido,
devido à necessidade de substituição.

Descritivo na ARP:

Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-break/ UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 26 Ah (C20h); Marca: FREEDOM DF-300
Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-break/ UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal:12V; Capacidade Nominal: 45Ah (C20h); Marca: FREEDOM DF-700.
Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Para uso em equipamento no-break/ UPS; Deve ser homologada pela
Anatel; Tensão Nominal:12V; Capacidade Nominal: 65Ah (C20h); Marca: FREEDOM DF-1000.

 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 11/04/2022, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1045574 e o código CRC E7522A03.

0005555-59.2021.6.02.8000 1045574v11
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

FISCALIZAÇÃO

 

CONTRATO Nota de Empenho 100/2022 (doc. 1008485)
NOTA DE EMPENHO 101/2022 (doc. 1008485)
CONTRATADO(A) SENA & LOUCENÇO BATERIAS LTDA.
CNPJ  
OBJETO DO CONTRATO Aquisição de baterias para no-break de médio e grande porte.
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA
GESTÃO/FICALIZAÇÃO Portaria Presidência nº 519/2021 (doc. 0998696)

 

Senhor Gestor,
 
Comunico-lhe que o recebimento provisório do objeto do
contrato acima especificado ocorreu em 11/04/2022.
 
Saliento que o recebimento definitivo do objeto contratado
deverá ocorrer em prazo não superior a 90 (noventa) dias,
desde que não haja pendências técnicas e/ou administrativas.
 
 
Dados adicionais:
 

NOTA FISCAL 52 (doc. 1039916)
DESCRIÇÃO Baterias para no-break de médio e grande porte.

QUANTIDADE

Item: 01
Descrição na nota: Bateria Moura 12MVA-18
Quantidade: 32

 

VALOR A PAGAR R$ 9248,00 (VALOR BRUTO)

OBSERVAÇÕES

Item 01: o modelo entregue está em conformidade com a especificação do Edital, com a marca/modelo
definidos na ARP e com a descrição na nota fiscal. O item está em conformidade com as exigências do
edital.

A entrega das baterias se deu após o prazo de entrega estabelecido.

Descritivo na Nota de Empenho: Bateria 18 Ah - Bateria do tipo selada VRLA/AGM; Tensão 9.248,00
Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 18 Ah (C20h) Modelo: 12MVA-18, Fabricante: Moura. SEI Principal
0005555-59.2021.6.02.8000. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2021. ARP 14-A/2021
(0981235). Ordem de Fornecimento nº 01/2022 (0999791). SEI 0005555- 59.2021.6.02.8000.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 11/04/2022, às 19:21, 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
1045609 e o código CRC 51473F69.
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DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2022.
À SEGEC
 
Senhor Gestor (André Omena),
 
Encaminho os Termos de Rebimento

Provisório 1045574 e 1045609, que tratam do fornecimento de
baterias para nobreaks de médio e grande portes. 

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 11/04/2022, às 19:24, 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
1045624 e o código CRC 5BBF066B.

0005555-59.2021.6.02.8000 1045624v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2022.
Ao Senhor Gestor da Contratação.
André Frazão de Omena.
 
Senhor Servidor,
 
Concluídos os atos que instruem os pagamentos

referentes às faturas consignadas nos
eventos 1021607 e 1039916, respectivamente, nos
Procedimentos SEI 0003426-47.2022.6.02.8000 e 0003423-
92.2022.6.02.8000, devidamente relacionados a estes,
apresentos os autos a Vossa Senhoria, para prosseguimento
da gestão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Chefe de
Seção, em 17/04/2022, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046823 e o código CRC C0635604.

0005555-59.2021.6.02.8000 1046823v1
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